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1. Identificación da programación

Código
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profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo
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Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0638 Análise estética 02016/2017 0107

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo INÉS MAROÑO DOMÍNGUEZ,JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA (Subst.),MARTA MARTÍNEZ INSUA
(Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA

Estado: Pendente de supervisión departamento
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica a área de análise estética, aplica protocolos de atención á clientela e valora a importancia da actitude profesional

RA2 - Caracteriza a anatomía e a fisioloxía das tipoloxías cutáneas e os seus anexos, en relación coas funcións que realizan

RA3 - Identifica as lesións básicas e as alteracións da pel e anexos, para o que describe as súas características e a súa repercusión estética

RA4 - Identifica os equipamentos e os medios para a análise cutánea, tendo en conta a relación entre o fundamento científico, as indicacións e as normas
de utilización, en condicións de seguridade e hixiene

RA5 - Realiza análise de pel e anexos, para o que interpreta protocolos establecidos

RA6 - Recoñece e utiliza os equipamentos empregados nos servizos de estética e beleza, tendo en conta a relación entre o seu fundamento científico, os
requisitos técnicos de utilización e os efectos producidos

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise estética

CA1.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional

CA1.6 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento

CA1.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise estética

CA1.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise estética

CA1.10 Definiuse o concepto de deontoloxía profesional

CA1.11 Identificáronse os deberes e as obrigas do persoal profesional

CA1.12 Identificáronse as normas de respecto cara ás persoas

CA1.14 Analizouse a lei de protección de datos e a súa repercusión na profesión de estética

CA1.15 Definíronse os dereitos das persoas reflectidos na Constitución

CA2.1 Definíronse as características xerais da pel

CA2.2 Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a inervación

CA2.3 Describiuse a fisioloxía cutánea en relación coas estruturas anatómicas

CA2.4 Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización

CA2.5 Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel

CA2.7 Relacionouse as funcións da pel con posibles modificacións estéticas desta

CA2.10 Especificáronse as reaccións da pel fronte ao sol
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.4 Describíronse as alteracións vasculares relacionadas cos procesos estéticos

CA3.5 Clasificáronse as alteracións da cantidade do sistema piloso, con valoración dos signos que poden indicar unha modificación estética

CA3.6 Citáronse as alteracións da derme e a hipoderme, e os tumores malignos da pel

CA3.8 Definíronse as reaccións irritativas e alérxicas e establecéronse as semellanzas e as diferenzas entre elas

CA3.9 Identificáronse as alteracións que poden supor unha contraindicación para a realización dos servizos de estética e as que poden ser obxecto de
tratamento por diferentes profesionais

CA4.1 Clasificáronse os equipamentos que se empregan para o estudo e a análise da pel e os anexos

CA4.2 Analizouse o fundamento científico de cada equipamento

CA4.3 Identificouse o xeito de interpretar os resultados proporcionados por cada aparello

CA4.4 Describíronse as medidas de seguridade e as precaucións que cumpra ter en conta no emprego dos equipamentos de análise

CA5.1 Definíronse as fases do protocolo de análise da pel e os anexos

CA5.2 Identificáronse os datos que deben recollerse na entrevista persoal e na ficha técnica

CA5.3 Especificouse a preparación do material e os equipamentos necesarios para realizar o servizo de análise

CA5.4 Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación directa, tacto e palpación

CA5.5 Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso

CA5.6 Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de tratamento estético (de hixiene e hidratación, de mans e pés, e de depilación) a partir da
información obtida na entrevista persoal e nos resultados da exploración

CA5.7 Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a persoal superior ou a diferentes profesionais

CA6.1 Clasificáronse os equipamentos que se empregan para tratamentos estéticos de hixiene, hidratación, depilación mecánica, e mans e pés

CA6.2 Analizouse o seu fundamento científico, os parámetros, o modo de emprego, os efectos, as indicacións e as contraindicacións

CA6.3 Describíronse as normas de seguridade e hixiene de cada equipamento para a súa utilización, a súa conservación e o seu mantemento correctos

CA6.4 Utilizáronse os aparellos e os equipamentos aplicando as medidas de protección da clientela e do persoal

CA6.5 Definíronse as medidas que se deberán seguir en caso de producirse un accidente durante o uso dos aparellos e os equipamentos

CA6.6 Xustificouse o emprego do equipamento axeitado en función do tratamento específico que se vaia realizar

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica a área de análise estética, aplica protocolos de atención á clientela e valora a importancia da actitude profesional

RA2 - Caracteriza a anatomía e a fisioloxía das tipoloxías cutáneas e os seus anexos, en relación coas funcións que realizan
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA3 - Identifica as lesións básicas e as alteracións da pel e anexos, para o que describe as súas características e a súa repercusión estética

RA4 - Identifica os equipamentos e os medios para a análise cutánea, tendo en conta a relación entre o fundamento científico, as indicacións e as normas
de utilización, en condicións de seguridade e hixiene

RA5 - Realiza análise de pel e anexos, para o que interpreta protocolos establecidos

RA6 - Recoñece e utiliza os equipamentos empregados nos servizos de estética e beleza, tendo en conta a relación entre o seu fundamento científico, os
requisitos técnicos de utilización e os efectos producidos

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional

CA1.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores

CA1.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial

CA1.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela

CA1.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise estética

CA1.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise estética

CA1.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis axeitados para a área de análise estética

CA1.13 Xustificouse, na profesión de estética, a importancia do segredo profesional e como pode afectar tanto á clientela como ao persoal profesional

CA2.6 Analizáronse as funcións da pel

CA2.8 Distinguíronse as características particulares da pel de distintas partes do corpo, da pel masculina, da de diferentes razas, etc

CA2.9 Clasificáronse os tipos de pel en función da emulsión epicutánea

CA3.1 Recoñecéronse as lesións cutáneas máis frecuentes que poden influír na aplicación de tratamentos estéticos

CA3.2 Identificáronse as fases do protocolo para a identificación e o recoñecemento de alteracións relacionadas coa estética e a beleza

CA3.3 Identificáronse as alteracións da hidratación, sudación, lipidación, pigmentación e queratinización cutánea con repercusión nos procesos estéticos

CA3.7 Caracterizáronse as alteracións das mans e dos pés que inflúen na realización de técnicas de coidados estéticos de manicura, pedicura e uñas
artificiais

CA3.9 Identificáronse as alteracións que poden supor unha contraindicación para a realización dos servizos de estética e as que poden ser obxecto de
tratamento por diferentes profesionais

CA4.1 Clasificáronse os equipamentos que se empregan para o estudo e a análise da pel e os anexos

CA4.4 Describíronse as medidas de seguridade e as precaucións que cumpra ter en conta no emprego dos equipamentos de análise

CA4.5 Relacionáronse as normas de hixiene e o mantemento de cada equipamento

CA4.6 Comprobouse o funcionamento e as normas de uso dos equipamentos empregados na análise da pel e anexos

CA5.2 Identificáronse os datos que deben recollerse na entrevista persoal e na ficha técnica
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.4 Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación directa, tacto e palpación

CA5.5 Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso

CA5.6 Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de tratamento estético (de hixiene e hidratación, de mans e pés, e de depilación) a partir da
información obtida na entrevista persoal e nos resultados da exploración

CA5.7 Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a persoal superior ou a diferentes profesionais

CA6.1 Clasificáronse os equipamentos que se empregan para tratamentos estéticos de hixiene, hidratación, depilación mecánica, e mans e pés

CA6.2 Analizouse o seu fundamento científico, os parámetros, o modo de emprego, os efectos, as indicacións e as contraindicacións

CA6.3 Describíronse as normas de seguridade e hixiene de cada equipamento para a súa utilización, a súa conservación e o seu mantemento correctos

CA6.4 Utilizáronse os aparellos e os equipamentos aplicando as medidas de protección da clientela e do persoal

CA6.5 Definíronse as medidas que se deberán seguir en caso de producirse un accidente durante o uso dos aparellos e os equipamentos

CA6.6 Xustificouse o emprego do equipamento axeitado en función do tratamento específico que se vaia realizar

MINIMOS EXIXIBLES

Área de análise estética: espazos, equipamento e ambiente.

Imaxe e profesionalidade

Normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e

non verbal. Comunicación interpersoal.

Importancia do traballo en equipo.

Recepción e atención á clientela para o proceso de análise estética.

Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. .

Seguridade e hixiene na análise estética.

Ergonomía.

Concepto de deontoloxía.

A lei de protección de datos e a profesión de estética.

Estrutura macroscópica e microscópica da pel: epiderme, derme e tecido celular subcutáneo.

Vascularización e innervación.

Fisioloxía da epiderme: melanoxénese e queratoxénese.

Anexos cutáneos glandulares e córneos. Glándulas sebáceas e sudoríparas. As uñas e o

pelo.

Funcións da pel e os anexos.

Tipos de pel: características fisiolóxicas, aspecto e propiedades.

A pel e o sol: características da radiación solar. Fototipos cutáneos.

Lesións elementais da pel.

Protocolo de recoñecemento das alteracións relacionadas coa estética e a beleza.

Alteracións da hidratación, sudación, lipidación, pigmentación e queratinización cutánea

con repercusión nas técnicas estéticas.

Alteracións vasculares relacionadas cos procesos estéticos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Alteracións da cantidade do sistema piloso.

Alteracións da derme e a hipoderme.

Alteracións específicas de mans, os pés e as uñas.

Reaccións irritativas e alérxicas.

Equipamentos empregados na análise facial (lupa, luz de Wood, medidor de hidratación

e sebo, etc.):

Fases do protocolo de análise facial.

Entrevista persoal: historial estético. Ficha técnica.

Técnicas de exploración para a análise facial: observación, tacto e palpación.

Estudo da información: diagnóstico facial e proposta de tratamento. Informe a superiores.

Derivación cara a superiores ou diferentes profesionais.

Clasificación dos aparellos e os equipamentos usados en tratamentos básicos de estética:

hixiene, hidratación, depilación mecánica, e coidados de mans e pés.

Descrición e fundamento científico: vapor-ozono, IR, ventosas, duchas e pulverizacións

mornas, cepillos para a limpeza cutánea, equipamentos para correntes de Arsonval (AF), equipamentos para a depilación mecánica, fundidores de

parafina e outros equipamentos para o coidado das mans e os pés.

CRITERIOS DE CUALIFICACION

As notas serán numéricas de 1-10

os criterios de cualificación para a obtención final da nota final do módulo serán os seguintes:

as probas escritas para avaliar os contidos mínimos será un 80%

os contidos referidos a segunda parte da proba teran un valor do  20%

Será necesario que nas duas partes da proba se acade un 5 para poder realizar a media

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A) PARTE ESCRITA (50%)

Tempo máximo: 2 horas

Contidos:

Os especificados na programación

*Esta proba será necesaria aprobala para pasar a segunda fase.

So se requerirá como material de traballo un boligrafo azul ou negro

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

PARTE PRÁCTICA (50%)

Tempo máximo : 2 horas

Contidos :

os desenvoltos na programación
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 Os alumnos deberán traer dúas modelos para poder realizar os seguintes traballos:

 Realización dunha análise estética previa á aplicación da técnica.

 Selección e aplicación de técnicas e de cosméticos  en función da análise realizada

*** O material e equipos necesarios serán aportados polo profesorado avaliador

 Esta parte da proba tamén é necesaria superala para poder calcular a nota final.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0641 Cosmetoloxía para estética e beleza 02016/2017 0160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ESTHER SÁNCHEZ DE CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece os fundamentos da química cosmética e determina os compoñentes dun cosmético, aplicando a regulamentación técnico-sanitaria

RA2 - Identifica equipamentos, material de laboratorio e operacións elementais para a preparación de cosméticos, e recoñece a natureza fisicoquímica dos
produtos cosméticos obtidos

RA3 - Clasifica os produtos cosméticos e relaciona os graos de penetración cosmética coa acción cosmética

RA4 - Selecciona os cosméticos de hixiene axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, as súas características e a súa
forma de actuar
RA5 - Selecciona os cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel axeitados par cada tipoloxía cutánea, tendo en conta a relación entre os
seus principios activos e o seu mecanismo de acción
RA6 - Selecciona os cosméticos decorativos axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, a súa función e zona da súa
aplicación
RA7 - Selecciona os cosméticos para os procesos de depilación, descoloración, tratamento de mans e pés e próteses ungueais adecuados ás tipoloxías
cutáneas, tendo en conta a relación entre a composición, a forma de presentación e os efectos producidos
RA8 - Aplica pautas de almacenamento, conservación e manipulación dos cosméticos, para o que identifica as condicións óptimas de uso, e prevén as
reaccións adversas que poidan orixinar

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os átomos, os ións e as moléculas que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético

CA1.2 Diferenciáronse as expresións de medidas das concentracións das mesturas de uso cosmético

CA1.3 Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo o seu pH

CA1.4 Describíronse as reaccións redox en que interveñan os cosméticos

CA1.5 Xustificouse o uso de determinadas substancias químicas na fabricación cosmética

CA1.6 Definiuse o produto cosmético e diferenciouse do medicamento e do nutricosmético

CA1.7 Analizouse a regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos

CA1.8 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas

CA1.9 Describíronse os requisitos que deben cumprir os produtos cosméticos canto ao seu envasamento, a súa etiquetaxe e a data de caducidade

CA1.10 Analizouse a información subministrada polo fabricante dun produto cosmético e comprobouse o cumprimento da lexislación

CA1.11 Describíronse as características das substancias máis frecuentemente empregadas en cosméticos

CA1.12 Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos da composición dun cosmético, e analizouse a función de cada un

CA1.13 Recoñecéronse os principais grupos de compoñentes de diversos cosméticos comerciais

CA2.1 Xustificáronse as diferenzas entre os sistemas homoxéneos e os heteroxéneos

CA2.2 Identificouse a composición, as características, as propiedades e a concentración das disolucións, así como a súa aplicación en cosmética
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Describiuse a composición, as propiedades e características dos sistemas dispersos heteroxéneos e a súa aplicación en cosmética

CA2.4 Clasificáronse os tensoactivos e analizouse a súa función

CA2.5 Interpretáronse as diferenzas entre suspensións, xeles e emulsións

CA2.6 Identificouse a natureza fisicoquímica de diversos cosméticos

CA3.1 Clasificáronse os cosméticos en función da súa acción principal e o lugar de aplicación

CA3.2 Identificáronse as formas de presentación dos cosméticos

CA3.3 Describíronse as vantaxes e os inconvenientes de cada forma cosmética, así como a súa forma de utilización

CA3.4 Avaliouse a vía e o grao de penetración dos cosméticos na pel

CA3.5 Analizáronse os factores que inflúen na penetración dos cosméticos na pel e na súa forma de actuar

CA3.6 Determináronse os parámetros que definen a eficacia dos cosméticos, influíndo na súa calidade

CA4.1 Definíronse os conceptos de limpeza e hixiene, e identificáronse os compoñentes que forman parte da sucidade que se acumula na superficie da
pel nas súas diferentes zonas e nos anexos cutáneos

CA4.2 Diferenciáronse os mecanismos de acción das substancias limpadoras

CA4.3 Describíronse as características que deban cumprir os cosméticos empregados na limpeza da pel

CA4.4 Analizouse a composición, así como as vantaxes e os inconvenientes dos produtos limpadores faciais e corporais

CA4.5 Relacionouse o xeito de actuar dun tónico facial cos ingredientes que o compoñen

CA4.6 Diferenciouse a exfoliación estética da exfoliación médica

CA4.7 Clasificáronse os cosméticos exfoliantes e diferenciouse o seu mecanismo de acción

CA4.8 Clasificáronse as máscaras en función dos seus principios activos e da súa forma cosmética

CA4.9 Identificáronse os principios activos dos desodorizantes e dos antitranspirantes segundo o seu mecanismo de acción

CA5.1 Distinguíronse as substancias naturais que interveñen na hidratación cutánea

CA5.2 Clasificáronse os principios activos hidratantes segundo o seu mecanismo de acción

CA5.3 Seleccionouse a composición dos cosméticos hidratantes en función do tipo de pel onde se vaian empregar

CA5.4 Establecéronse as diferenzas entre unha emulsión e un aceite para hidratación corporal

CA5.5 Clasificáronse os cosméticos solares segundo a súa finalidade e o momento da súa aplicación

CA5.6 Diferenciáronse os principios activos que interveñen na formulación dos fotoprotectores solares

CA5.7 Interpretouse o grao de resistencia á auga dun fotoprotector solar e o seu poder de protección

CA5.8 Asociouse a composición dos produtos para despois do sol coa súa función
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Identificáronse os principios activos responsables da acción decorativa dos cosméticos, e diferenciáronse en función da súa solubilidade

CA6.2 Relacionouse a composición dos cosméticos decorativos coa súa forma de presentación

CA6.3 Clasificáronse os cosméticos decorativos en función da zona de aplicación

CA6.4 Analizáronse os cosméticos para maquillar a pel do rostro, os ollos e os beizos, e especificouse o seu obxectivo

CA6.5 Especificáronse as condicións que debe cumprir un cosmético labial canto a dureza e composición

CA6.6 Enumerouse a composición dos cosméticos utilizados nos procesos de maquillaxe das uñas

CA6.7 Clasificáronse os cosméticos para a maquillaxe corporal

CA6.8 Diferenciáronse os principios activos dos cosméticos autobronceadores e o seu xeito de actuar

CA6.9 Analizáronse artigos e expedientes sobre innovacións en cosmética decorativa

CA7.1 Identificáronse os compoñentes dos depilatorios químicos e o efecto que orixinan sobre a peluxe

CA7.2 Describíronse os tipos de películas adhesivas, a súa composición e as súas características

CA7.3 Analizouse a composición, os efectos e o mecanismo de acción dos cosméticos que se empregan antes e despois da depilación

CA7.4 Determináronse as vantaxes e os inconvenientes dos cosméticos para eliminar a peluxe

CA7.5 Distinguiuse o xeito de actuar dos cosméticos descolorantes baseándose nos seus principios activos

CA7.6 Analizouse a composición de cada cosmético empregado en manicura e pedicura

CA7.7 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos de manicura, pedicura e tratamentos de mans e pés, en función da súa acción e do servizo
estético que se vaia realizar

CA7.8 Describiuse a composición e o xeito de actuar dos cosméticos empregados para uñas artificiais

CA8.1 Recoñecéronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos

CA8.2 Relacionáronse as alteracións na composición dos produtos cosméticos cos cambios que se orixinan nas súas características organolépticas

CA8.3 Identificouse o lugar e as condicións óptimas de almacenamento para garantir a correcta conservación dos produtos cosméticos e a organización
axeitada do almacén

CA8.4 Especificáronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos para garantir unhas condicións hixiénico-sanitarias idóneas de
aplicación

CA8.5 Analizáronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos cosméticos

CA8.6 Describíronse as pautas de recollida dos produtos cosméticos contaminados e/ou alterados, respectando a normativa e o ambiente

CA8.7 Identificáronse as reaccións adversas que poidan orixinar os cosméticos, así como os medios para os previr

CA8.8 Enumeráronse as precaucións que debe seguir o persoal para previr riscos e doenzas profesionais, e evitar contaminacións

CA8.9 Pautouse o xeito de actuar do persoal ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece os fundamentos da química cosmética e determina os compoñentes dun cosmético, aplicando a regulamentación técnico-sanitaria

RA2 - Identifica equipamentos, material de laboratorio e operacións elementais para a preparación de cosméticos, e recoñece a natureza fisicoquímica dos
produtos cosméticos obtidos

RA3 - Clasifica os produtos cosméticos e relaciona os graos de penetración cosmética coa acción cosmética

RA4 - Selecciona os cosméticos de hixiene axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, as súas características e a súa
forma de actuar
RA5 - Selecciona os cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel axeitados par cada tipoloxía cutánea, tendo en conta a relación entre os
seus principios activos e o seu mecanismo de acción
RA6 - Selecciona os cosméticos decorativos axeitados para cada tipoloxía cutánea, para o que identifica a súa composición, a súa función e zona da súa
aplicación
RA7 - Selecciona os cosméticos para os procesos de depilación, descoloración, tratamento de mans e pés e próteses ungueais adecuados ás tipoloxías
cutáneas, tendo en conta a relación entre a composición, a forma de presentación e os efectos producidos

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os átomos, os ións e as moléculas que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético

CA1.2 Diferenciáronse as expresións de medidas das concentracións das mesturas de uso cosmético

CA1.7 Analizouse a regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos

CA1.8 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas

CA1.10 Analizouse a información subministrada polo fabricante dun produto cosmético e comprobouse o cumprimento da lexislación

CA1.11 Describíronse as características das substancias máis frecuentemente empregadas en cosméticos

CA1.13 Recoñecéronse os principais grupos de compoñentes de diversos cosméticos comerciais

CA2.2 Identificouse a composición, as características, as propiedades e a concentración das disolucións, así como a súa aplicación en cosmética

CA2.7 Identificouse o material e os equipamentos de laboratorio necesarios para preparar cosméticos

CA2.8 Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos necesarios para a fabricación e o envasamento de mesturas e
cosméticos sinxelos en condicións de saúde

CA2.9 Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias para a fabricación e a manipulación de mesturas de compostos e
cosméticos sinxelos, en condicións de saúde

CA2.10 Realizáronse as operacións empregadas na fabricación de cosméticos cos materiais específicos para esas técnicas

CA2.11 Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados

CA2.12 Recoñecéronse e cubríronse os apartados da ficha de elaboración dun cosmético (compoñentes, concentración, forma cosmética, materiais
utilizados, modus operandi, descrición das substancias utilizadas e resultados obtidos)

CA3.1 Clasificáronse os cosméticos en función da súa acción principal e o lugar de aplicación

CA3.2 Identificáronse as formas de presentación dos cosméticos

CA4.4 Analizouse a composición, así como as vantaxes e os inconvenientes dos produtos limpadores faciais e corporais
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Relacionouse o xeito de actuar dun tónico facial cos ingredientes que o compoñen

CA4.9 Identificáronse os principios activos dos desodorizantes e dos antitranspirantes segundo o seu mecanismo de acción

CA4.10 Analizáronse e preparáronse no laboratorio fórmulas sinxelas de cosméticos de hixiene

CA5.3 Seleccionouse a composición dos cosméticos hidratantes en función do tipo de pel onde se vaian empregar

CA5.5 Clasificáronse os cosméticos solares segundo a súa finalidade e o momento da súa aplicación

CA5.6 Diferenciáronse os principios activos que interveñen na formulación dos fotoprotectores solares

CA5.7 Interpretouse o grao de resistencia á auga dun fotoprotector solar e o seu poder de protección

CA5.9 Analizáronse e preparáronse no laboratorio fórmulas sinxelas de cosméticos de hidratación, mantemento e protección da pel

CA6.1 Identificáronse os principios activos responsables da acción decorativa dos cosméticos, e diferenciáronse en función da súa solubilidade

CA6.2 Relacionouse a composición dos cosméticos decorativos coa súa forma de presentación

CA6.3 Clasificáronse os cosméticos decorativos en función da zona de aplicación

CA6.4 Analizáronse os cosméticos para maquillar a pel do rostro, os ollos e os beizos, e especificouse o seu obxectivo

CA6.7 Clasificáronse os cosméticos para a maquillaxe corporal

CA7.3 Analizouse a composición, os efectos e o mecanismo de acción dos cosméticos que se empregan antes e despois da depilación

CA7.6 Analizouse a composición de cada cosmético empregado en manicura e pedicura

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas). No tipo test, cada pregunta ben

contestada será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,5 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de supuestos practicos relacionados co temario y/o traballo

práctico no laboratorio. A cualificación desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva

superar o 50% da puntuación total desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes, expresada en números enteiros, redondeada

á unidade máis próxima (no caso de haber decimais). As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na

segunda parte. No caso do alumnado que suspenda a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignárselle será de 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba escrita tipo test onde cada pregunta bien contestada será cualificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restará 0,25

puntos; as preguntas non contestadas non puntuan. Será necesario superar o 50% da puntuación total deste primeiro exame para acceder ao

exame da parte práctica.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Proba práctica que constará de traballo práctico no laboratorio e exercicios prácticos na aula
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables 02016/2017 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARINA LUCÍA GALIANA GALÁN,NURIA TARRÍO YÁÑEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado NURIA TARRÍO YÁÑEZ

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións.

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

RA3 - Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo.

RA4 - Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA5 - Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material.

RA6 - Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas.

CA1.2 Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos.

CA1.3 Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal.

CA1.4 Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais.

CA1.5 Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal.

CA1.6 Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos.

CA1.7 Identificáronse os tipos de rostro e faccións.

CA1.8 Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética.

CA2.1 Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo.

CA2.2 Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións.

CA2.3 Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

CA2.4 Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

CA2.5 Especificáronse as funcións do sangue e da linfa.

CA2.6 Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.

CA2.7 Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento.

CA2.8 Establecéronse os tipos de movemento corporal.

CA2.9 Identificáronse os principais grupos musculares.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.10 Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura.

CA2.11 Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

CA2.12 Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

CA2.13 Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

CA2.14 Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

CA2.15 Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa
relación coa imaxe corporal.

CA3.1 Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición.

CA3.2 Especificáronse os nutrientes básicos.

CA3.3 Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

CA3.4 Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

CA3.5 Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

CA3.6 Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

CA3.7 Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

CA3.8 Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade.

CA3.9 Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan imaxe persoal, así como as medidas para as previr.

CA3.10 Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas.

CA4.1 Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

CA4.2 Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

CA4.3 Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

CA4.4 Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

CA4.5 Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

CA4.6 Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

CA4.7 Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.

CA5.1 Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano.

CA5.2 Identificáronse os tipos de microorganismos.

CA5.3 Estableceuse a diferenza entre infección e infestación.

CA5.4 Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.5 Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica.

CA5.6 Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado, etc.) cos seus riscos potenciais.

CA5.7 Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA5.8 Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización.

CA5.9 Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de
utensilios, equipamentos e instalacións.

CA5.10 Relacionáronse os métodos de tratamentos de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir.

CA5.11 Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos.

CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas.

CA6.2 Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal.

CA6.3 Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional.

CA6.5 Prevíronse medidas de prevención específicas na clientela durante a prestación no ámbito da imaxe persoal.

CA6.6 Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais.

CA6.7 Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

RA3 - Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo.

RA4 - Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA6 - Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

CA2.4 Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

CA2.6 Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Identificáronse os principais grupos musculares.

CA2.11 Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

CA2.12 Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

CA2.13 Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

CA2.14 Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

CA2.15 Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa
relación coa imaxe corporal.

CA3.3 Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

CA3.4 Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

CA3.5 Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

CA3.6 Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

CA3.7 Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

CA4.1 Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

CA4.2 Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

CA4.3 Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

CA4.4 Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

CA4.5 Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

CA4.6 Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

CA4.7 Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes.

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas) onde cada pregunta ben contestada

será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de exercicios prácticos e/ou análisis de casos. A cualificación

desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da puntuación total

desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes, expresada en números enteiros, redondeada

á unidade máis próxima (no caso de haber decimais). As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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segunda parte. No caso do alumnado que suspenda a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignárselle será de 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas) onde cada pregunta ben contestada

será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,5 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de exercicios prácticos e/ou análisis de casos. A cualificación

desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da puntuación total

desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra. Non se precisan instrumentos especiais para o desenvolvemento

desta proba.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0636 Estética de mans e pés 02016/2017 0107

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL MAR LAMAS PERNAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria.

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de
manicura e pedicura.

RA4 - Elabora tratamentos estéticos específicos das mans, os pés e as uñas, integrando no proceso técnicas novas.

RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA1.2 Estudouse a morfoloxía dos pés e das mans.

CA1.3 Estudáronse as alteracións características da pel das mans e dos pés.

CA1.4 Valoráronse as necesidades, as demandas e os gustos da persoa usuaria.

CA1.5 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA1.6 Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura.

CA1.7 Rexistráronse na ficha técnica os protocolos, os datos persoais e a información de interese profesional.

CA2.1 Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

CA2.7 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura

CA2.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA2.10 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura.

CA4.1 Describíronse protocolos específicos de tratamentos para os pés, as mans e as uñas.

CA4.2 Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.

CA4.3 Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura.

CA4.8 Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o uso e a eliminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na
aplicación destas técnicas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.2 Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de aplicación.

CA5.9 Verificáronse os resultados comparándoos coas demandas, os gustos e as necesidades da persoa usuaria.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria.

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de
manicura e pedicura.

RA3 - Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas.

RA4 - Elabora tratamentos estéticos específicos das mans, os pés e as uñas, integrando no proceso técnicas novas.

RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA1.5 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA1.6 Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura.

CA1.7 Rexistráronse na ficha técnica os protocolos, os datos persoais e a información de interese profesional.

CA1.8 Coidáronse as medidas estéticas do profesional que realiza estás técnicas.

CA2.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

CA2.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos
pés.

CA2.12 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos.

CA2.13 Aplicáronse os métodos máis axeitados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para a estética das mans e dos pés.

CA3.1 Planificouse a acomodación e a protección da persoa usuaria atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

CA3.2 Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e
hixiene especificas.

- 3 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal.

CA3.4 Realizáronse as técnicas de conformación de uñas: corte, arranxo e forma.

CA3.5 Limáronse e puíronse as uñas segundo a súa morfoloxía.

CA3.6 Aplicáronse as técnicas de acondicionamento e/ou retirada de cutícula.

CA3.7 Adaptáronse as técnicas de manicura e pedicura ás características e ás necesidades dun usuario masculino.

CA3.8 Aplicáronse as técnicas de masaxe, para o que se xustificou a súa secuencia, os seus efectos, as súas indicacións e as súas contraindicacións.

CA4.2 Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.

CA4.3 Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura.

CA4.4 Manexáronse os aparellos para os tratamentos específicos: efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc.

CA4.5 Utilizáronse os cosméticos específicos segundo os procedementos de uso e medidas hixiénico-sanitarias.

CA4.6 Integráronse as técnicas, os aparellos e os cosméticos para realizar os tratamentos estéticos para mans e pés.

CA4.7 Aplicáronse técnicas de mantemento e coidado de aparellos, utensilios e cosméticos.

CA4.8 Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o uso e a eliminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na
aplicación destas técnicas.

CA5.1 Deseñáronse de forma gráfica diversas maquillaxes de uñas.

CA5.2 Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de aplicación.

CA5.3 Aplicáronse técnicas de maquillaxe mixtas: aerógrafo e pincel.

CA5.4 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmaltes: mixtas, de pincel e punzón.

CA5.5 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con produtos acrílicos.

CA5.6 Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías.

CA5.7 Executáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña.

CA5.8 Executáronse técnicas específicas de embelecemento da uña masculina.

CA5.9 Verificáronse os resultados comparándoos coas demandas, os gustos e as necesidades da persoa usuaria.

Os minimos esixibles :

 Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura. Estudouse a morfoloxía dos pés e das mans. Estudáronse as alteracións

características da pel das mans e dos pés. Valoráronse as necesidades, as demandas e os gustos da persoa usuaria. Identificáronse as normas de

comportamento fronte á clientela, compañeirose compañeiras de traballo e superiores.Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas

estéticas de manicura e pedicura.Rexistráronse na ficha técnica os protocolos, os datos persoais e a información de interese profesional.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Coidáronse as medidas estéticas do persoal que realiza estas técnicas.Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os

procesos estéticos de manicura e pedicura. Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu

uso e despois. Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a

eficiencia empresarial. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa

aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento. Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do

procesode manicura e pedicura  Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. Coidouse a imaxe do persoal. Identifica as

actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do procesode manicura e pedicura. Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e

as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos pés.

 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos. Aplicáronse os métodos máis axeitados de mantemento, desinfección e

esterilización da área de traballo para a estética das mans e dos pés.Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os

procesos estéticos de manicura e pedicura. Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos. Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia

empresarial. Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela. Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa

aplicación de técnicasde comunicación e normas de comportamento. Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do

proceso de manicura e pedicura  Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional. Coidouse a imaxe do persoal. Identifica as

actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura. Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e

as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos pés. Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos

e os cosméticos. Aplicáronse os métodos máis axeitados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para a estética das

mans e dos pés.Planificouse a acomodación e a protección da persoa usuaria atendendo a riterios de confortabilidade e seguridade.

Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e

hixiene especificas. Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal. Realizáronse as técnicas de conformación de uñas: corte, arranxo e

forma. Limáronse e puíronse as uñas segundo a súa morfoloxía. Aplicáronse as técnicas de acondicionamento e/ou retirada de cutícula.

Adaptáronse as técnicas de manicura e pedicura ás características e ás necesidades dun usuario masculino. Aplicáronse as técnicas de masaxe,

para o que se xustificou a súa secuencia,os seus efectos, as súas indicacións e as súas contraindicacións. Describíronse protocolos específicos de

tratamentos para os pés, as mans e as uñas. Identificáronse as técnicas de masaxe específicas. Planificáronse os equipamentos, os medios e os

cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura. Manexáronse os aparellos para os tratamentos específicos:

efluvios, ventosas, cepillos, pulverizadores, parafina, etc. Utilizáronse os cosméticos específicos segundo os procedementos de uso e medidas

hixiénico-sanitarias. Integráronse as técnicas, os aparellos e os cosméticos para realizar os tratamentos estéticos para mans e pés. Aplicáronse

técnicas de mantemento e coidado de aparellos, utensilios e cosméticos. Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o

uso e a liminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na aplicación destas técnicas. Deseñáronse de forma gráfica diversas

maquillaxes de uñas. Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de aplicación. Aplicáronse técnicas de

maquillaxe mixtas: aerógrafo e pincel. Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmaltes: mixtas, de pincel e punzón. Aplicáronse técnicas de

maquillaxe con produtos acrílicos. Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral,

armoreamento e fantasías. Executáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña. Executáronse técnicas específicas de embelecemento da uña

masculina. Verificáronse os resultados comparándoos coas demandas, os gustos e as necesidades da persoa usuaria.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas. A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª  Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración  numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos
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a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas. A media ponderada realizarase sobre 10.

Realizarase en 2 horas.

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre modelo real aportado polo/a alumno/a.

Debera traer   utiles adecuados (desechables,toallas, sabanillas)

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 3 horas
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0634 Maquillaxe 02016/2017 0160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL MAR LAMAS PERNAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina a morfoloxía e as características cromáticas do rostro, tendo en conta a súa relación co deseño e a cor das correccións

RA2 - Selecciona a gama de cores que se deben empregar na maquillaxe, efectuando probas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bosquexos e
modelos

RA3 - Propón e executa cambios en cellas e pestanas utilizando as técnicas de depilación, tinguidura, permanente e/ou aplicación de pestanas postizas

RA4 - Prepara o espazo de traballo, os cosméticos e os utensilios, e xustifica o procedemento seguido

RA5 - Executa protocolos de maquillaxe personalizados para diversos actos sociais, e razoa o procedemento e a secuencia

RA6 - Asesora a persoa usuaria en cosmética e técnicas de maquillaxe tendo en conta os parámetros que definen a calidade do servizo

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Elaboráronse fichas técnicas utilizando aplicacións informáticas durante a xestión de datos persoais, e morfolóxicos e fisiopatolóxicos do rostro

CA1.3 Definíronse as formas do óvalo e os perfís

CA1.4 Describíronse os tipos de frontes, cellas, ollos, narices, beizos e queixos

CA1.5 Propuxéronse cambios de imaxe facial aplicando técnicas de visaxismo: liñas, volumes, claroscuro e contribución do peiteado

CA1.6 Aplicáronse os sistemas de identificación das demandas, os gustos e as necesidades da clientela

CA1.7 Realizáronse deseños gráficos de distintos tipos de óvalos e faccións

CA1.8 Deseñáronse as correccións adaptadas ás características do rostro: delineamento, sombras nos ollos e claroscuro na fronte, no nariz, no queixo e
no óvalo

CA2.1 Analizouse a relación entre a iluminación e a elección dos cosméticos de maquillaxe

CA2.2 Establecéronse factores que caracterizan a harmonía do rostro e a súa relación coas cores de maquillaxe

CA2.3 Estudáronse as regras de harmonía e contraste para a aplicación dos cores en maquillaxe

CA2.6 Debuxáronse bosquexos coa maquillaxe e o colorido propostos

CA2.7 Relacionáronse as características da maquillaxe con cada época histórica

CA3.2 Estudouse a morfoloxía das cellas e relacionouse coas expresións e co tipo de rostro e de ollos da persoa

CA3.3 Propuxéronse os cambios de cor, densidade e forma da cella

CA3.4 Valorouse a viabilidade de realizar técnicas de tinguidura, permanente e aplicación de pestanas postizas

CA3.5 Realizouse a proba de sensibilidade anterior á aplicación de produtos onduladores de pestanas e colorantes de cellas e pestanas

CA3.7 Derivouse a diferentes profesionais no caso de cumprir aplicar procedementos de micropigmentación de cellas
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Definíronse as características dunha cabina de maquillaxe e os requisitos particulares que debe cumprir en aspectos de luminosidade

CA4.2 Valorouse a utilización de materiais dun só uso en determinados procesos, como medida de seguridade e hixiene

CA4.3 Relacionáronse as texturas de produtos decorativos co tipo de pel que se vaia maquillar

CA4.4 Describíronse os tipos, a utilidade, a función e a aplicación de cosméticos axeitados ás tipoloxías cutáneas, para antes, durante e despois da
maquillaxe

CA4.5 Especificouse como se deben manipular as maquillaxes, as barras de beizos, os lapis de ollos e as máscaras de pestanas para evitar infeccións
cruzadas

CA4.6 Describiuse o uso, a finalidade e o manexo dos utensilios e os accesorios (pinceis, esponxas, espátulas, bastóns de algodón, etc.)

CA4.7 Describiuse a utilidade, o funcionamento, o manexo e a limpeza do aerógrafo de maquillaxe

CA4.8 Detalláronse as propiedades e as particularidades dos cosméticos e da maquillaxe con aerógrafo

CA5.1 Definíronse e realizáronse as accións de preparación da pel previas á execución da maquillaxe

CA5.3 Describíronse os criterios de selección e aplicación de fondos de maquillaxe

CA6.1 Proporcionáronselle á persoa usuaria pautas de uso e referencias sobre os produtos cosméticos decorativos máis convenientes á súa pel e ao seu
estilo

CA6.2 Elaboráronse protocolos de asesoramento de maquillaxe segundo os estilos

CA6.4 Detectáronse as desviacións respecto aos resultados esperados e analizáronse as súas posibles causas

CA6.5 Avaliouse o servizo e propuxéronse medidas de mellora

CA6.6 Utilizouse unha linguaxe técnica no asesoramento

CA6.7 Proporcionáronse pautas para a mellora e a duración da maquillaxe

CA6.8 Establecéronse protocolos para tratar as suxestións

CA6.10 Recoñeceuse a importancia dunha correcta imaxe profesional

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina a morfoloxía e as características cromáticas do rostro, tendo en conta a súa relación co deseño e a cor das correccións

RA2 - Selecciona a gama de cores que se deben empregar na maquillaxe, efectuando probas de cosméticos, colorido e iluminación sobre bosquexos e
modelos

RA3 - Propón e executa cambios en cellas e pestanas utilizando as técnicas de depilación, tinguidura, permanente e/ou aplicación de pestanas postizas

RA4 - Prepara o espazo de traballo, os cosméticos e os utensilios, e xustifica o procedemento seguido

RA5 - Executa protocolos de maquillaxe personalizados para diversos actos sociais, e razoa o procedemento e a secuencia

RA6 - Asesora a persoa usuaria en cosmética e técnicas de maquillaxe tendo en conta os parámetros que definen a calidade do servizo
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Simuláronse recepcións de persoas usuarias, con valoración da cortesía, o respecto, a empatía e a discreción

CA2.4 Practicáronse probas de cor en zonas concretas para comprobar a influencia da iluminación

CA2.5 Efectuáronse mesturas de cor para obter as tonalidades desexadas segundo a teoría da cor e da luz

CA2.7 Relacionáronse as características da maquillaxe con cada época histórica

CA3.1 Protexeuse a roupa e os ollos da clientela durante o proceso

CA3.3 Propuxéronse os cambios de cor, densidade e forma da cella

CA3.4 Valorouse a viabilidade de realizar técnicas de tinguidura, permanente e aplicación de pestanas postizas

CA3.5 Realizouse a proba de sensibilidade anterior á aplicación de produtos onduladores de pestanas e colorantes de cellas e pestanas

CA3.6 Plasmáronse con éxito as propostas anteriores en casos prácticos

CA3.8 Realizáronse as operacións de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados utilizando o método máis axeitado a cada tipo de
material

CA4.6 Describiuse o uso, a finalidade e o manexo dos utensilios e os accesorios (pinceis, esponxas, espátulas, bastóns de algodón, etc.)

CA4.7 Describiuse a utilidade, o funcionamento, o manexo e a limpeza do aerógrafo de maquillaxe

CA4.9 Explicáronse as normas de seguridade e hixiene para os aparellos de aerografía

CA5.1 Definíronse e realizáronse as accións de preparación da pel previas á execución da maquillaxe

CA5.2 Aplicáronse os cosméticos correctores para disimular pequenas alteracións e neutralizar as imperfeccións

CA5.4 Realizáronse as técnicas de maquillaxe de delineamento, esfumado, resalte, etc

CA5.5 Fixouse o fondo de maquillaxe mediante os tipos de cosmético (pos, fixadores en aerosol, etc.)

CA5.6 Aplicáronse os cosméticos decorativos (sombras de ollos, delineadores, perfiladores labiais e coloretes) e realizáronse as correccións necesarias

CA5.7 Efectuáronse maquillaxes faciais axeitadas ás circunstancias sociais e ás características do rostro

CA5.8 Efectuáronse maquillaxes faciais para actos sociais e eventos

CA5.9 Elaboráronse maquillaxes de fantasía faciais adaptadas a diversos actos sociais

CA5.10 Desenvolvéronse as técnicas de limpeza, desinfección e esterilización dos utensilios empregados no proceso, segundo o seu tipo e as súas
características

CA5.11 Elimináronse de xeito selectivo os residuos xerados durante o proceso

CA6.3 Realizáronse fichas para analizar o resultado do servizo, con valoración da satisfacción da persoa usuaria

CA6.9 Aplicáronse medidas de seguridade e hixiene en todo o proceso de maquillaxe

CA6.11 Establecéronse as normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros e compañeiras de traballo e superiores
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.12 Describíronse as pautas para a recepción e atención á clientela no proceso de maquillaxe

CA6.13 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de maquillaxe

CA6.14 Valorouse o uso de materiais dun só uso en determinados procesos, como medida de seguridade e hixiene

MINIMOS EXIXIBLES

Análise da morfoloxía  do rostro:

 - Ficha estética de maquillaxe: datos persoais, morfolóxicos e fisiolóxicos. Visaxismo:análise e estudo do rostro.Denominación das distintas zoas

do  rostro.Teoría da verticalidade e a horizontalidade. Medidas e técnicas de correción do rostro: depilación, coloración, equilibrio dás líñas.

Técnica do claroscuro. O óvalo: Xeometría, proporcións e líñas. Clasificación e tipos de óvalos. Identificación das necesidades e as demandas da

clientela. Estudo  das faccións do rostro: cellas, ollos, fronte, nariz e mentón. Relación dá fisiopatoloxía do rostro cos cosméticos de maquillaxe. -

Técnicas de debuxo para maquillaxe. A líña e a forma no maquillaxe. A aplicación informática no  maquillaxe.

Dedución da gama de cores:

 - Teoría da cor aplicada á maquillaxe. Teoría da luz aplicada á maquillaxe. Tipos de luz e a súa influenza. Teoría da iluminación aplicada á

maquillaxe. O círculo cromático. Harmonías cromáticas e contrastes. Cores fríos e  cálidos e a súa relación coa luz no maquillaxe social.

 - Cosméticos decorativos: criterios de selección dos cosméticos decorativos empregados no maquillaxe social. Influencia do tipo de pel na

selección do maquillaxe. Historia e épocas da maquillaxe. Estilos de maquillaxe social.

Proposta e execución de cambios de cellas e  pestanas: transformación de expresións: - Visaxismo específico de cellas: estudo e técnicas de

corrección das cellas.  - As expresións das cellas e a súa comunicación no verbal. - Instalación e preparación do usuario. - Depilación de cellas. -

Proba de sensibilidade o tinte. - Decoloración e tinte de cellas. - Técnica de maquillaxe para a simulación de cellas, pelo a pelo e compactas. -

Cosmética decorativa de cellas e pestanas: criterios de selección. Pautas de preparación. - Tinte de pestanas.

 - Permanente de pestanas. - Aplicación de pestanas postizas, en grupos, tira e extensións. - Técnica de aplicación de maquillaxe de pestanas.

Preparación do espazo de traballo: organización do tocador. - A cabina de maquillaxe: características específicas. - Útiles de maquillaxe:

descrición, uso e limpeza. - Cosméticos de maquillaxe: criterios de selección e aplicación. Clasificación segundo tipos, texturas e formas de

presentación. - O aerógrafo no maquillaxe. - Descrición, partes funcionamento, uso, limpeza, montaxe e desmontaxe do grupo porta boquilla do

aerógrafo. - O compresor de aerografía. - Criterios de selección de produtos cosméticos de uso na aerografía. - Accesorios en aerografía: plantillas,

etc - Material desbotable de uso en maquillaxe.Execución de protocolos de maquillaxe. - Técnicas previas á aplicación de maquillaxe:

desmaquillaxe e preparación dá pel. - Técnicas de aplicación de produtos cosméticos decorativos: - O maquillaxe de fondo: a técnica do  batido,

arrastre e difuminado. - Parámetros a ter en conta para a aplicación de bases de maquillaxe, polvos, colorete, correctores, sombras, delineadores,

labiais: zoas de aplicación, dirección, material de aplicación, cor,  manobras. - Técnica de aplicación de cosméticos decorativos especiais para

aerógrafo. - Técnica de aplicación de cosméticos decorativos especiais auga cor . Técnicas de realización de correccións claras e escuras.

Técnicas de realización de correccións de maquillaxe para ollos: perfilado, eye liner, banana, difuminados. Beizos: perfilado e maquillado. Colorete:

cor e forma. Estilos de maquillaxe social: clasificación: Maquillaxe de día, tarde, noite, festa, noiva, pasarela, masculino, maquillaxes especiais

(gafas, manchas, outras alteracións estéticas).

  Características e a súa relacións cos actos sociais. Proceso de realización dos diferentes estilos de maquillaxe social e a súa adecuación ao

modelo, sexo, idade e circunstancia. Fases e secuencia. O automaquillaxe. Maquillaxes especiais correctores. Introdución de técnicas para

maquillaxe de fotografía, video, etc.Técnicas de fixación, mantemento, retoques e transformación de maquillaxes.Aplicación de accesorios

(purpurina, abelorios e plumas). Retirada, limpeza e conservación dos mesmos. Control de calidade no proceso de maquillaxe

  Seguridade e hixiene no proceso de maquillaxe. Aplicación de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.. Medidas de protección do

persoal e da clientela durante a realización da maquillaxe. Ergonomía e hixiene postural. Avaliación e control de calidade dos procesos de

maquillaxe social. Técnicas para medir o grao de satisfacción da clientela e detectar a desviación na prestación dos servizos de maquillaxe.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas. A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª  Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración  numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas . A media ponderada realizarase sobre 10.

Realizarase en 2 horas.

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre modelo real, que aportará o alumno.

Debera traer   utiles adecuados (toallas, sabanillas)

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 3 horas
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética e beleza Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0633 Técnicas de hixiene facial e corporal 02016/2017 0186

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA AZUCENA SUÁREZ TRABA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica o tipo de pel, aplicando técnicas de exploración, e rexistra os datos obtidos

RA2 - Establece a técnica de hixiene máis axeitada valorando as necesidades da persoa usuaria, as características, e as condicións da pel, para o que
selecciona cosméticos, equipamentos e utensilios
RA3 - Realiza as operacións técnicas de desmaquillaxe e exfoliación mecánica e/ou química, seguindo as indicacións e as pautas de utilización de
cosméticos e aparellos específicos

RA4 - Aplica manobras de masaxe estética específica adaptando os parámetros ás características de cada zona e aos efectos pretendidos

RA6 - Valora os resultados obtidos aplicando criterios de calidade

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Identificáronse as fases de atención á clientela segundo os protocolos establecidos

CA1.5 Identificáronse os equipamentos, os métodos e as técnicas de exploración para realizar o estudo da pel

CA1.6 Precisáronse os factores internos e externos que determinan o estado da pel

CA1.7 Identificáronse as alteracións da pel que inflúen nos procesos de hixiene facial e corporal

CA1.8 Valoráronse as alteracións da pel que son obxecto de tratamento por diferentes profesionais

CA1.10 Identificouse o tipo de pel segundo parámetros como a emulsión epicutánea, o grosor da pel, a vascularización, etc

CA2.1 Identificáronse as necesidades da persoa usuaria para adecuar as técnicas de hixiene facial e corporal

CA2.2 Analizáronse as fases dun proceso de hixiene facial ou corporal

CA2.3 Xustificouse a técnica de hixiene elixida a secuencia do proceso

CA2.5 Identificáronse e seleccionáronse os cosméticos que se vaian empregar na hixiene facial ou corporal, en función do tipo e do estado da pel

CA2.6 Identificáronse e seleccionáronse os aparellos, os utensilios e os materiais axeitados para a realización da hixiene facial e/ou corporal

CA3.1 Describíronse as fases de desmaquillaxe e exfoliación da pel, en relación cos produtos e os aparellos que se vaian utilizar

CA4.1 Verificouse que non existan alteracións na zona que se vaia tratar, que desaconsellen a realización de técnicas de masaxe

CA4.2 Describíronse as manobras de masaxe estética axeitadas aos procesos de hixiene facial e corporal

CA4.4 Seleccionáronse as manobras de masaxe estética, para os procesos de hixiene facial e corporal, segundo o estado da pel da clientela

CA6.2 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias nas técnicas de hixiene facial e corporal

CA6.5 Identificáronse as posibles medidas de corrección
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica o tipo de pel, aplicando técnicas de exploración, e rexistra os datos obtidos

RA2 - Establece a técnica de hixiene máis axeitada valorando as necesidades da persoa usuaria, as características, e as condicións da pel, para o que
selecciona cosméticos, equipamentos e utensilios
RA3 - Realiza as operacións técnicas de desmaquillaxe e exfoliación mecánica e/ou química, seguindo as indicacións e as pautas de utilización de
cosméticos e aparellos específicos

RA4 - Aplica manobras de masaxe estética específica adaptando os parámetros ás características de cada zona e aos efectos pretendidos

RA5 - Executa técnicas de hixiene facial e corporal integrando cosméticos e medios técnicos e manuais, e asesora a persoa usuaria sobre hábitos de
hixiene, cosméticos máis axeitados e pautas de utilización

RA6 - Valora os resultados obtidos aplicando criterios de calidade

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Preparouse o espazo de traballo e os utensilios, os aparellos e os materiais necesarios para os procesos de hixiene facial e corporal

CA1.2 Identificáronse as fases de atención á clientela segundo os protocolos establecidos

CA1.3 Acomodouse e protexeuse o modelo na posición anatómica axeitada en condicións de seguridade e benestar

CA1.4 Realizouse unha entrevista ou un cuestionario para recoller datos de interese como hábitos de vida, cosméticos utilizados, reaccións ao sol e aos
axentes climáticos, etc

CA1.5 Identificáronse os equipamentos, os métodos e as técnicas de exploración para realizar o estudo da pel

CA1.7 Identificáronse as alteracións da pel que inflúen nos procesos de hixiene facial e corporal

CA1.8 Valoráronse as alteracións da pel que son obxecto de tratamento por diferentes profesionais

CA1.9 Utilizáronse os medios e os aparellos de diagnóstico para observar o estado da pel e posibles alteracións

CA1.10 Identificouse o tipo de pel segundo parámetros como a emulsión epicutánea, o grosor da pel, a vascularización, etc

CA1.11 Rexistráronse os datos obtidos na ficha técnica

CA1.12 Realizouse o diagnóstico profesional, a partir da análise e a da valoración dos datos obtidos

CA2.1 Identificáronse as necesidades da persoa usuaria para adecuar as técnicas de hixiene facial e corporal

CA2.2 Analizáronse as fases dun proceso de hixiene facial ou corporal

CA2.3 Xustificouse a técnica de hixiene elixida a secuencia do proceso

CA2.4 Desinfectáronse e/ou esterilizáronse os utensilios, os materiais e os accesorios segundo o contaminante e as súas características

CA2.5 Identificáronse e seleccionáronse os cosméticos que se vaian empregar na hixiene facial ou corporal, en función do tipo e do estado da pel

CA2.6 Identificáronse e seleccionáronse os aparellos, os utensilios e os materiais axeitados para a realización da hixiene facial e/ou corporal

CA2.7 Dispuxéronse os materiais, os cosméticos, os utensilios e os aparellos de xeito ordenado para facilitar a súa utilización
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.8 Revisáronse os aparellos que se vaian empregar, e verificouse que se achen en óptimas condicións de seguridade e hixiene

CA3.1 Describíronse as fases de desmaquillaxe e exfoliación da pel, en relación cos produtos e os aparellos que se vaian utilizar

CA3.2 Desmaquillouse a área periocular, as pestanas e os beizos coas técnicas e os cosméticos máis adecuados ás características e á sensibilidade da
zona

CA3.3 Desmaquillouse o rostro, o pescozo e o escote cos cosméticos específicos, adaptando as manobras á zona

CA3.4 Elixiuse o cosmético exfoliante axeitado, en función das características e do estado da pel

CA3.5 Aplicouse e retirouse o cosmético exfoliante con técnicas manuais segundo a súa forma cosmética as instrucións de fábrica

CA3.6 Realizouse a exfoliación con aparellos de efecto mecánico, segundo as súas indicacións e as súas pautas de utilización

CA4.1 Verificouse que non existan alteracións na zona que se vaia tratar, que desaconsellen a realización de técnicas de masaxe

CA4.2 Describíronse as manobras de masaxe estética axeitadas aos procesos de hixiene facial e corporal

CA4.3 Preparouse a pel e aplicouse o produto axeitado para realizar a masaxe

CA4.4 Seleccionáronse as manobras de masaxe estética, para os procesos de hixiene facial e corporal, segundo o estado da pel da clientela

CA4.5 Aplicáronse as manobras de masaxe estética específica de xeito secuenciado

CA4.6 Adaptáronse as mans segundo a rexión anatómica que se trate

CA4.7 Axustáronse os parámetros de tempo, ritmo, intensidade e dirección aos efectos pretendidos e ás características da pel

CA4.8 Mantívose o contacto coa pel da persoa usuaria durante a aplicación da masaxe

CA5.1 Seleccionáronse as técnicas de hixiene facial e corporal de acordo coas necesidades e as demandas da persoa usuaria

CA5.2 Informouse a persoa usuaria acerca das fases do proceso de hixiene facial ou corporal que se lle vaian aplicar

CA5.3 Preparouse a pel coas técnicas específicas, os cosméticos, os aparellos de calor seca ou húmida e a masaxe para facilitar a súa hixiene, segundo
as súas características e as súas necesidades

CA5.4 Realizouse a extracción de espiñas (nos casos que cumpra) cos produtos, os utensilios e os medios axeitados ás condicións e ao estado da pel,
extremando as medidas de hixiene

CA5.5 Aplicáronse axeitadamente os cosméticos e os aparellos nos procesos de hixiene facial e corporal, segundo as características e a sensibilidade da
persoa usuaria e as especificacións de fábrica

CA5.6 Finalizouse no tempo apropiado o tratamento de hixiene facial e corporal, utilizando as técnicas axeitadas para relaxar, calmar, hidratar e protexer

CA5.7 Utilizáronse medidas de hixiene e equipamentos de protección persoal en todo o proceso

CA5.8 Realizouse o asesoramento posterior ao tratamento referente aos cosméticos e ás pautas de hixiene en distintos estados fisiolóxicos

CA5.9 Efectuouse o asesoramento acerca da importancia dos hábitos de vida saudable e a súa influencia no estado da pel

CA5.10 Rexistráronse na ficha técnica da persoa usuaria os cosméticos e as técnicas empregadas, así como as posibles incidencias, para mellorar
posteriores traballos

CA6.1 Determináronse os criterios que definen un servizo óptimo de hixiene facial e corporal

CA6.3 Valoráronse os resultados obtidos
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.4 Aplicáronse técnicas para detectar o grao de satisfacción nos procesos de hixiene facial e corporal

CA6.5 Identificáronse as posibles medidas de corrección

MÍNIMOS EXIXIBLES

BC1. Identificación do tipò de pel.

Execución de protocolos de atención á clientela.

Preparación do espazo de traballo: utensilios, aparellos, etc.

Medidas de protección do persoal e das persoas usuarias.

Protocolo de actuación na identificación da tipoloxía cutánea.

Alteracións da pel e os seus anexos con repercusión nos procesos de hixiene facial e corporal: identificación.

Aparellos empregados na análise da pel: pautas de selección; aplicación.

Procedementos de análise da pel facial e corporal: execución práctica.

BC2. Selección de cosméticos, equipamentos e utensilios.

Cosmética específica para a hixiene facial e corporal: criterios de selección.

Aparellos, utensilios e materiais específicos para a hixiene facial e corporal: criterios de selección e aplicación.

Mantemento de equipamentos e utensilios.

Hixiene, desinfección e esterilización: selección e execución técnica.

BC3. Execución das técnicas de desmaquillaxe e exfoliación mecánica e química.

Cosméticos desmaquillantes: pautas de preparación, manipulación, aplicación e conservación.

Cosméticos exfoliantes: pautas de preparación, manipulación, aplicación e conservación.

Aparellos específicos para a exfoliación (cepillos e peeling ultrasónico): pautas para a súa utilización; aplicación.

Desmaquillaxe: descrición das fases; procedemento.

Exfoliación: descrición das fases; procedemento.

Aplicación de normas de seguridade, hixiene e saúde nos procesos de desmaquillaxe e exfoliación.

BC4. Aplicación de técnicas manuais.

Introdución á masaxe estética.Concepto de masaxe. Zonas e rexións anatómicas de aplicación. Efectos, indicacións e contraindicacións.

Masaxe facial aplicada aos procesos de hixiene facial. Manobras básicas da masaxe estéticafacial: efectos, indicacións e contraindicacións.

Masaxe corporal aplicada aos procesos de hixiene corporal. Manobras básicas da masaxe estética corporal: efectos, indicacións e

contraindicacións.

BC5.Realización de técnicas de hixiene facial e corporal

Fases do proceso de hixiene facial e corporal: organización e selección.

Aparellos con aplicación nos procesos de hixiene facial e corporal: vapor, lámpada de infravermellos, ventosas, pulverizacións frías e aparellos

emisores de corrente de alta frecuencia. Pautas para a súa correcta utilización.

Aplicación de cosméticos nos procesos de hixiene facial e corporal.

Procedementos para a realización de técnicas de hixiene facial e corporal.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Aplicación de normas de seguridade, hixiene e saúde nos procesos de hixiene facial e corporal.

BC6.Valoración dos resultados obtidos

Control de calidade dos procesos de hixiene facial e corporal.

Grao de satisfacción nos procesos de hixiene facial e corporal.

Medidas correctoras para presumibles desviacións no resultado obtido.

Asesoramento de cosméticos de uso persoal no domicilio.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1ª  PARTE DA PROBA: consistirá nunha proba escrita que versará sobre os criterios de avaliación establecidos na programación.  Esta proba terá

carácter eliminatorio  e será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superarla.

 2ª  PARTE DA PROBA: consistirá no desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios de avaliación

establecidos na programación Se cualificará de cero a dez puntos cada traballo por separado, tendo en conta tanto as fases do proceso como o

resultado obtido. Para superar esta parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os

traballos prácticos a nota será a media de todos eles.

A nota final será a media das duas probas(teórica e practica)cun peso do 50% cada unha delas.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte consistirá na resolución de preguntas curtas ou a desenvolver baseados nos criterios de avaliación cunha duración máxima de

hora e media.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos

Esta proba será eliminatoria, e no caso de non superala xa non pasaría a segunda parte.

Material necesario: bolígrafo, lápis e material de debuxo.

 INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte tamén ten carácter eliminatorio  e consistirá no desembolvemento de diferentes supostos prácticos que se lle propoñan

relacionados cos criterios de avaliación establecidos na programación.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.
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Para  desenvolvela, o/a alumno/a deberá traer  modelos reais sin patoloxías que contraindiquen o proceso, e os equipos necesarios (toallas,

espátulas, pinzas, bandós, esponxas, etc), acorde os contidos.

A duración máxima desta proba será de tres horas.

 INSTRUCCIONS:

Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0753 Tratamentos estéticos integrais 02016/2017 0139

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA AZUCENA SUÁREZ TRABA,MARÍA DE LA GLORIA CASAS TEJO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica pautas de atención á clientela aplicando técnicas comerciais.

RA2 - Xestiona e organiza as instalacións, os medios técnicos e materiais e os recursos humanos, integrando os elementos da rede loxística do
establecemento.

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación.

RA4 - Elabora o tratamento estético personalizado e xustifica a selección dos medios e as súas interaccións.

RA6 - Planifica a aplicación de coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de cirurxía e medicina estética, seguindo o procedemento
personalizado.

RA7 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propón medidas de corrección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

CA1.5 Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos.

CA1.6 Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

CA1.7 Seleccionáronse os instrumentos de promoción de produtos e servizos estéticos.

CA1.8 Establecéronse as etapas para o deseño dunha campaña de promoción.

CA1.9 Determináronse as fases da venda.

CA2.1 Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: provedores, clientes, sistemas de produción e/ou comercialización,
almacenamento, etc.

CA2.3 Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

CA2.5 Caracterizouse o control de existencias de cosméticos e materiais que se empregan nos tratamentos estéticos.

CA2.6 Elaborouse un sistema de xestión de compras, provedores e mantemento.

CA2.7 Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

CA3.1 Describíronse os datos da ficha técnica.

CA3.3 Estableceuse un cuestionario para a obtención de datos que teñen relevancia na análise estética.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA3.5 Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

CA3.6 Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

CA4.1 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

CA4.3 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

CA4.4 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

CA4.6 Identificáronse as incompatibilidades e os efectos sinérxicos entre as técnicas que se integran nos tratamentos.

CA4.7 Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.

CA4.8 Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

CA6.1 Interpretáronse os informes e a prescrición médica.

CA6.2 Caracterizouse a acomodación e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de tratamentos anteriores e posteriores á medicina
estética.

CA6.3 Recoñecéronse os efectos que producen as técnicas dos tratamentos anteriores e posteriores á medicina estética.

CA6.4 Xustificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que se deban manter durante a execución do tratamento.

CA6.5 Identificáronse as técnicas previas.

CA6.6 Aplicouse o tratamento anterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas e os tratamentos de hidratación,
rexeneración, mellora da elasticidade, vascularización, etc., en condicións de hixiene e seguridade.

CA6.7 Aplicouse o tratamento posterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas electroestéticas, cosmetolóxicas e
manuais en condicións de hixiene e seguridade.

CA6.8 Planificáronse medidas de avaliación de resultados

CA7.1 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

CA7.2 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias no servizo prestado.

CA7.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal
recibida.

CA7.4 Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e mellorar o grao de satisfacción das persoas usuarias.

CA7.5 Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados.

CA7.6 Identificouse o proceso que hai que seguir ante unha reclamación.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica pautas de atención á clientela aplicando técnicas comerciais.

RA2 - Xestiona e organiza as instalacións, os medios técnicos e materiais e os recursos humanos, integrando os elementos da rede loxística do
establecemento.

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación.

RA4 - Elabora o tratamento estético personalizado e xustifica a selección dos medios e as súas interaccións.

RA5 - Aplica protocolos personalizados de tratamentos estéticos faciais e corporais coordinando as técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA7 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propón medidas de corrección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

CA1.2 Establecéronse as normas sobre a hixiene, a indumentaria e a imaxe do persoal.

CA1.3 Obtivéronse os indicadores de calidade no proceso de atención á clientela.

CA1.4 Relacionáronse as características dos servizos de imaxe persoal coas medidas de atención á clientela.

CA1.5 Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos.

CA1.6 Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

CA2.2 Establecéronse as condicións ambientais na zona de traballo.

CA2.3 Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

CA2.4 Establecéronse os criterios para a asignación efectiva de actividades a cada posto de traballo.

CA2.7 Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

CA2.8 Proxectouse un plan de limpeza, hixiene e desinfección.

CA3.1 Describíronse os datos da ficha técnica.

CA3.2 Recoñecéronse as pautas dos protocolos de acomodación.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA3.5 Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

CA3.6 Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

CA4.1 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.

CA4.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

CA4.3 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

CA4.4 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

CA4.5 Identificáronse as pautas de preparación e manipulación dos cosméticos.

CA4.6 Identificáronse as incompatibilidades e os efectos sinérxicos entre as técnicas que se integran nos tratamentos.

CA4.7 Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.8 Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

CA5.1 Determináronse pautas de información á clientela sobre o tratamento estético, as técnicas, os efectos e as sensacións.

CA5.2 Xustificouse a acomodación e a protección da clientela segundo criterios de confortabilidade e seguridade.

CA5.3 Identificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que cumpra adoptar durante a execución do tratamento.

CA5.4 Aplicáronse as técnicas previas ao tratamento segundo o protocolo establecido.

CA5.5 Xustificouse a elección de programas e parámetros das técnicas que se vaian empregar.

CA5.6 Estableceuse a secuencia do tratamento, combinando as técnicas electroestéticas, manuais e cosmetolóxicas seleccionadas.

CA5.7 Establecéronse técnicas de finalización do tratamento (protección, maquillaxe, etc.).

CA5.8 Determináronse as pautas de asesoramento.

CA5.9 Relacionáronse as recomendacións cosméticas cos coidados persoais fóra da cabina.

CA7.1 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

CA7.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal
recibida.

MÍNIMOS EXIXIBLES.

BC1. Implantación de pautas de atención á clientela

   Atención á clientela: protocolo de atención en cada fase do proceso.

   Imaxe e profesionalidade: a imaxe persoal do profesional como imaxe de empresa.

   Tratamentos integrais como servizos estéticos: características e tipos.

   Aplicación de técnicas de publicidade e promoción de vendas: as campañas promocionais.

   Estratexias comerciais na venda de tratamentos integrais: fases.

   Aplicación de técnicas de venda.

BC2. Xestión de instalacións, medios técnicos e materiais

   Cabina de estética para tratamentos de estética integral: ambientación

   Definición  de  postos:  asignación  de  recursos  e  tarefas;  programación  de  actividades;

   control de axenda.

   Loxística e almacenamento: control de existencias; criterios para o almacenamento e a

   conservación de cosméticos, utensilios e materiais. Compras: selección de provedores e

   planificación das compras.

   Xestión do mantemento de equipamentos técnicos empregados en tratamentos de estética.

   Hixiene e desinfección aplicadas a tratamentos de estética integral. Área de desinfección: criterios de selección e aplicación de técnicas para a

hixiene, a desinfección e a

  esterilización de equipamentos e utensilios usados nos tratamentos de estética integral.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  Xestión de residuos.

BC3. Realización da análise estética

   Documentación técnica. Protección de datos. Arquivo ou ficheiro da documentación.

   Interpretación da documentación profesional.

   Aplicación de protocolos de acomodación da persoa usuaria: actitude profesional.

   Aplicación de técnicas de comunicación: entrevista.

   Aplicación de protocolos de técnicas de análise de alteracións estéticas.

   Análise estética personalizada para tratamentos de estética integral: análise de demandas e expectativas da clientela.

BC4. Deseño de tratamentos estéticos personalizados

   Clasificación de tratamentos: segundo a zona corporal (facial, corporal, seos, etc.), a alteración (deshidratación, flaccidez, obesidade, celulite,

acne, etc.), o tipo de pel (seca, graxa,  etc.),  o  efecto  desexado  (reafirmante,  antiestrés,  despigmentante,  etc.),  a  situación fisiolóxica

(embarazo, posparto, avellentamento, etc.), os equipamentos emprega-

dos (radiofrecuencia, IPL, láser, etc.), o sexo, o márketing (efecto lifting, satén), etc.

   Criterios de selección de técnicas manuais e equipamentos empregados en tratamentos

estéticos faciais e corporais.

   Criterios  de  selección  de  cosméticos  indicados  para  tratamentos  integrais:  pautas  de

preparación e manipulación, e métodos de aplicación.

   Criterios de integración dos medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos: efectos sumativos (sinerxía) e antagónicos (incompatibilidades entre os

medios).

   Protocolos personalizados de tratamentos de estética integral: interpretación dos datos

obtidos da análise estética e dos informes profesionais. Adecuación ás necesidades, ás

demandas e ás características da clientela. Elementos do protocolo personalizado.

BC5. Execución de tratamentos estéticos integrais

   Información técnica á clientela sobre o proceso.

   Técnicas previas: preparación da zona.

   Organización da execución de tratamentos faciais e corporais personalizados. Particularidades do protocolo personalizado: secuencia de

técnicas, regulación de parámetros e temporalización.

   Asesoramento posterior ao tratamento: pautas de vida saudable, posibles efectos secundarios e precaucións. Pautas de aplicación de

cosméticos de uso persoal.

BC6. Planificación da aplicación de coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de cirurxía e medicina estética

   Interpretación de informes e prescrición médica.

   Tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: tipos. Deseño do protocolo personalizado.

Indicacións e contraindicacións.

   Procesos de execución de tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: combinación de

técnicas manuais, cosmetolóxicas e electroestéticas; fases do proceso; precaucións.

BC7. Valoración da calidade dos servizos de estética e benestar

   Principais causas das deficiencias nos servizos estéticos básicos.

   Técnicas para detectar o grao de satisfacción da clientela.

   Técnicas para corrixir as desviacións producidas nos servizos de estética e benestar.

   Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1ª PARTE DA PROBA: consistirá nunha proba escrita que versará sobre os criterios de avaliación establecidos na programación.  Esta proba terá

carácter eliminatorio  e será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superarla.

2ª  PARTE DA PROBA: consistirá no desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios de avaliación

establecidos na programación Se cualificará de cero a dez puntos cada traballo por separado, tendo en conta tanto as fases do proceso como o

resultado obtido. Para superar esta parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os

traballos prácticos a nota será a media de todos eles.

A nota final será a media das duas probas(teórica e practica)cun peso do 50% cada unha delas

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A primeira parte consistirá na resolución de preguntas e/ou supostos baseados nos criterios de avaliación cunha duración máxima de duas horas.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos

Esta proba será eliminatoria, e no caso de non superala xa non pasaría a segunda parte.

Material necesario: bolígrafo, lápis e material de debuxo.

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte tamén ten carácter eliminatorio  e consistirá no desembolvemento de diferentes supostos prácticos que se lle propoñan

relacionados cos criterios de avaliación establecidos na programación.O profesorado evaluador poderá facer cantas preguntas considere

necesarias sobre o desenvolvemento do proceso.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Para  desenvolvela, o/a alumno/a deberá traer  modelos reais sin patoloxías que contraindiquen o proceso, e os equipos necesarios (toallas,

espátulas, pinzas, bandós, esponxas, etc), acorde os contidos, exceptuando a cosmetolóxia que será aportada polo Centro.

A duración máxima desta proba será de tres horas

INSTRUCCIONS:
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Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0746 Depilación avanzada 02016/2017 0123

MP0746_22 Fotodepilación 02016/2017 055

MP0746_12 Depilación mecánica e eléctrica 02016/2017 068

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DE LA GLORIA CASAS TEJO,ROSANA LORENZO LAGE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0746_22) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de depilación mecánica e eléctrica, para o que interpreta a
información obtida do diagnóstico estético e da documentación auxiliar.
(MP0746_22) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de fotodepilación, para o que interpreta a información obtida do
exame estético e da documentación auxiliar.

(MP0746_12) RA3 - Executa as técnicas de depilación mecánica, para o que axusta parámetros e equipamentos, seguindo procedementos establecidos.

(MP0746_22) RA3 - Executa técnicas de fotodepilación en condicións de seguridade e hixiene, con valoración da súa eficacia, e analizando os factores de
risco.

(MP0746_12) RA4 - Executa técnicas de depilación eléctrica traballando en condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_22) RA4 - Supervisa a calidade do servizo de fotodepilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

(MP0746_12) RA5 - Supervisa a calidade do servizo de depilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.3 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

(MP0746_12) CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_22) CA1.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_12) CA1.4 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

(MP0746_22) CA1.5 Identificáronse os métodos de fotodepilación permanente.

(MP0746_12) CA1.5 Determináronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de depilación
mecánica e eléctrica

(MP0746_22) CA1.6 Determináronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.6 Identificáronse os métodos de depilación temporais, progresivos e permanentes.

(MP0746_22) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
depilación mecánica e eléctrica.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

(MP0746_12) CA1.10 Especificáronse as pautas para seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregadas en depilación
mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.10 Especificáronse as pautas que se deben seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregados en
fotodepilación.

(MP0746_22) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos.

(MP0746_12) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos en depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_12) CA1.12 Analizouse a normativa para a depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.12 Analizouse a normativa para fotodepilación.

(MP0746_22) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción e na atención da clientela.

(MP0746_12) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción da clientela e na súa atención.

(MP0746_22) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas

(MP0746_12) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas.

(MP0746_22) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_12) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_22) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_22) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_12) CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poidan mellorar con técnicas de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poden mellorar con técnicas de fotodepilación.

(MP0746_12) CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

(MP0746_22) CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

(MP0746_22) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_12) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_22) CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

(MP0746_12) CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

(MP0746_12) CA2.10 Describíronse as normas deontolóxicas que deben aplicarse para garantir a confidencialidade da clientela.

(MP0746_22) CA2.10 Describíronse as normas deontolóxicas que cumpra aplicar para garantir a confidencialidade da clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_12) CA2.11 Informouse dos coidados previos á depilación mecánica e eléctrica, e os posteriores a ela.

(MP0746_22) CA2.11 Informouse dos coidados previos e posteriores á fotodepilación.

(MP0746_22) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por fototermólise selectiva segundo o fototipo cutáneo e as características pilosas.

(MP0746_12) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por termólise e electrólise segundo as características pilosas.

(MP0746_22) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_12) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_22) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na fotodepilación láser e por luz pulsada.

(MP0746_12) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na depilación eléctrica e mecánica.

(MP0746_22) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_12) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_22) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_12) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_12) CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de fotodepilación.

(MP0746_22) CA3.1 Especificáronse as recomendacións previas e posteriores á execución de técnicas de depilación por fototermólise.

(MP0746_12) CA3.1 Establecéronse os requisitos de ambientación e de distribución dos equipamentos, a lenzaría e os cosméticos para a realización da
técnica.

(MP0746_22) CA3.2 Caracterizáronse os equipamentos de fotodepilación.

(MP0746_22) CA3.3 Determináronse os criterios de selección de cosméticos para a depilación, e para antes e despois desta.

(MP0746_12) CA3.3 Determináronse as pautas de acomodación da persoa usuaria.

(MP0746_22) CA3.4 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para a realización dos procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.4 Programouse a temperatura óptima nos aparellos de depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.6 Xustificouse o emprego dun documento de consentimento informado.

(MP0746_22) CA3.7 Establecéronse como requisitos previos á depilación o rasurado e a delimitación zonal.

(MP0746_12) CA3.7 Realizáronse técnicas previas para mellorar os resultados.

(MP0746_22) CA3.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento.

(MP0746_22) CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.10 Aplicáronse técnicas posdepilatorias como criterio de calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA3.10 Seguíronse as pautas de información á persoa usuaria nos coidados posteriores á depilación.

(MP0746_22) CA4.1 Especificáronse os parámetros que definen a calidade do servizo de fotodepilación

(MP0746_12) CA4.1 Levouse a cabo un control das condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_22) CA4.2 Definíronse os criterios que permiten avaliar os resultados finais obtidos.

(MP0746_12) CA4.2 Caracterizáronse os equipamentos de depilación eléctrica.

(MP0746_22) CA4.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

(MP0746_22) CA4.4 Propuxéronse medidas para mellorar o servizo e o resultado obtido.

(MP0746_12) CA4.4 Determináronse os criterios de selección de agullas, accesorios e produtos.

(MP0746_22) CA4.5 Atendéronse as reclamacións presentadas pola clientela, para o que se elaborou un protocolo de actuación.

(MP0746_22) CA4.6 Resolvéronse as queixas e as reclamacións.

(MP0746_12) CA4.7 Xustificouse a desinfección previa da zona como medida de prevención de infeccións cutáneas.

(MP0746_12) CA4.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento e o tipo de corrente.

(MP0746_12) CA4.12 Establecéronse as recomendacións e os coidados posteriores.

(MP0746_12) CA5.1 Especificáronse os parámetros que definen a calidade do servizo de depilación e de depilación avanzada.

(MP0746_12) CA5.2 Definíronse os criterios que permiten avaliar os resultados obtidos.

(MP0746_12) CA5.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

(MP0746_12) CA5.4 Propuxéronse medidas para mellorar o servizo e o resultado obtido.

(MP0746_12) CA5.5 Atendéronse as reclamacións presentadas pola clientela, para o que se elaborou un protocolo de actuación.

(MP0746_12) CA5.6 Resolvéronse as queixas e as reclamacións.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0746_22) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de depilación mecánica e eléctrica, para o que interpreta a
información obtida do diagnóstico estético e da documentación auxiliar.
(MP0746_22) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de fotodepilación, para o que interpreta a información obtida do
exame estético e da documentación auxiliar.

(MP0746_12) RA3 - Executa as técnicas de depilación mecánica, para o que axusta parámetros e equipamentos, seguindo procedementos establecidos.

(MP0746_22) RA3 - Executa técnicas de fotodepilación en condicións de seguridade e hixiene, con valoración da súa eficacia, e analizando os factores de
risco.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0746_12) RA4 - Executa técnicas de depilación eléctrica traballando en condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_22) RA4 - Supervisa a calidade do servizo de fotodepilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

(MP0746_12) RA5 - Supervisa a calidade do servizo de depilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

(MP0746_12) CA1.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso.

(MP0746_22) CA1.3 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

(MP0746_12) CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_22) CA1.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_12) CA1.5 Determináronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de depilación
mecánica e eléctrica

(MP0746_22) CA1.6 Determináronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.6 Identificáronse os métodos de depilación temporais, progresivos e permanentes.

(MP0746_22) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_12) CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

(MP0746_22) CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

(MP0746_22) CA1.10 Especificáronse as pautas que se deben seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregados en
fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos en depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos.

(MP0746_12) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción da clientela e na súa atención.

(MP0746_22) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción e na atención da clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas

(MP0746_12) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas.

(MP0746_22) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_12) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_22) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_22) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_22) CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poden mellorar con técnicas de fotodepilación.

(MP0746_22) CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

(MP0746_22) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_12) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_22) CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

(MP0746_22) CA2.11 Informouse dos coidados previos e posteriores á fotodepilación.

(MP0746_12) CA2.11 Informouse dos coidados previos á depilación mecánica e eléctrica, e os posteriores a ela.

(MP0746_12) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por termólise e electrólise segundo as características pilosas.

(MP0746_22) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por fototermólise selectiva segundo o fototipo cutáneo e as características pilosas.

(MP0746_22) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_12) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_22) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na fotodepilación láser e por luz pulsada.

(MP0746_12) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na depilación eléctrica e mecánica.

(MP0746_22) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_12) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_12) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_22) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_22) CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de fotodepilación.

(MP0746_22) CA3.1 Especificáronse as recomendacións previas e posteriores á execución de técnicas de depilación por fototermólise.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_12) CA3.1 Establecéronse os requisitos de ambientación e de distribución dos equipamentos, a lenzaría e os cosméticos para a realización da
técnica.

(MP0746_22) CA3.2 Caracterizáronse os equipamentos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.2 Seleccionáronse equipamentos, accesorios e produtos.

(MP0746_22) CA3.3 Determináronse os criterios de selección de cosméticos para a depilación, e para antes e despois desta.

(MP0746_12) CA3.3 Determináronse as pautas de acomodación da persoa usuaria.

(MP0746_22) CA3.4 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para a realización dos procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.4 Programouse a temperatura óptima nos aparellos de depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.5 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.5 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.6 Xustificouse o emprego dun documento de consentimento informado.

(MP0746_12) CA3.6 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.7 Establecéronse como requisitos previos á depilación o rasurado e a delimitación zonal.

(MP0746_12) CA3.7 Realizáronse técnicas previas para mellorar os resultados.

(MP0746_22) CA3.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento.

(MP0746_12) CA3.8 Realizouse xustificadamente a depilación con pinzas atendendo ás características da zona que cumpra depilar.

(MP0746_22) CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na depilación con roll-on ou con espátula.

(MP0746_12) CA3.10 Aplicáronse técnicas posdepilatorias como criterio de calidade.

(MP0746_22) CA3.10 Seguíronse as pautas de información á persoa usuaria nos coidados posteriores á depilación.

(MP0746_12) CA4.1 Levouse a cabo un control das condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_12) CA4.2 Caracterizáronse os equipamentos de depilación eléctrica.

(MP0746_22) CA4.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

(MP0746_12) CA4.3 Organizouse a colocación dos instrumentos de observación e iluminación.

(MP0746_12) CA4.4 Determináronse os criterios de selección de agullas, accesorios e produtos.

(MP0746_12) CA4.5 Manipuláronse as agullas de depilación seguindo normas de seguridade e hixiene.

(MP0746_12) CA4.6 Establecéronse os criterios de selección de material ergonómico segundo a zona que se vaia depilar.

(MP0746_12) CA4.7 Xustificouse a desinfección previa da zona como medida de prevención de infeccións cutáneas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_12) CA4.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento e o tipo de corrente.

(MP0746_12) CA4.9 Xustificouse a traxectoria, a profundidade e o ángulo de inserción na canalización da agulla.

(MP0746_12) CA4.10 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en depilación eléctrica.

(MP0746_12) CA4.11 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de depilación eléctrica.

(MP0746_12) CA4.12 Establecéronse as recomendacións e os coidados posteriores.

(MP0746_12) CA5.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

UF 1. FOTODEPILACIÓN.

BC1. Preparación do contorno de traballo e medidas de prevención de riscos.

-Cabina de fotodepilación: características, deseño, distribución, revestimentos, am-bientación e ventilación.

-Servizos de depilación: clasificación dos métodos de eliminación da peluxe por arrancamento, por destrución da papila dérmica, etc.

-Imaxe e profesionalidade: imaxe persoal do profesional como imaxe de empresa. Traballo en equipo.

-Recepción da clientela e atención para o proceso de fotodepilación. Normas para a primeira cita.

-Xestión da documentación. Elaboración de documentos para o proceso da fotodepi-lación:

-Historial médico e estético. Fichas técnicas.

-Informes de derivación a outros profesionais.

-Modelo de consentimento informado.

-Arquivo e conservación da documentación.

-Medidas de prevención de riscos nas técnicas de fotodepilación.

-Técnicas de hixiene postural en procesos de fotodepilación.

-Medidas de hixiene, desinfección e esterilización: aplicación de métodos de limpe-za, hixiene, desinfección e esterilización para os equipamentos,

os cosméticos e os uten-silios empregados nos procesos de fotodepilación.

-Actuación fronte a accidentes.

-Xestión ambiental: aplicación das normas de xestión e almacenamento de residuos.

-Normativa comunitaria, estatal e autonómica sobre equipamentos de fotodepila-ción.

BC2. Identificación das necesidades da persoa usuaria e selección de métodos de depilación mecánica e avanzada

-Identificación do tipo de peluxe segundo a zona anatómica, a profundidade, o grosor, asúa orientación, etc., e a súa adecuación ao proceso de

fotodepilación.

-Análise das áreas pilosas e do tipo de peluxe previa ao proceso de fotodepilación.

-Identificación das alteracións que poden constituír unha contraindicación das téc-nicas de fotodepilación.

-Determinación de fototipos e fotoetnotipos de pel para a aplicación de técnicas de fotodepilación

-Técnicas para a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

-Formalización do historial médico-estético e da ficha técnica.

-Información á persoa usuaria sobre o diagnóstico emitido e a proposta de tratamen-to.

-Formalización do consentimento informado.

-Aplicación das normas deontolóxicas que garantan a confidencialidade da cliente-la.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Criterios de selección do método depilatorio en función da zona anatómica que se vaia tratar, da análise estética e das necesidades e demandas

da clientela. Indicacións e contraindicacións.

-Deseño de protocolos de depilación e fotodepilación láser e por luz pulsada.

-Coidados previos á fotodepilación.

BC3. Execución técnica de fotodepilación

-Recomendacións previas.

-Preparación do material e da cabina.

-Equipamentos de fotodepilación. Láser e luz pulsada: parámetros e dosimetría.

-Cosméticos a depilación, e para antes e despois desta: criterios de selección e utiliza-ción.

-Preparación e acomodación da persoa usuaria.

Técnicas previas á fototermólise selectiva: preparación da zona que se vaia tratar.

-Execución da técnica indicada: selección dos parámetros e dosimetría. Secuencia específica en función da técnica que se vaia aplicar.

-Coidados posdepilación.

BC4. Avaliación do servizo de fotodepilación.

-Parámetros que inflúen na calidade do servizo de fotodepilación.

-Análise das desviacións  producidas nos tratamentos de fotodepilación.

-Métodos de medida do grao de satisfacción da clientela.

-Resolución de queixas e reclamacións.

UF 2. DEPILACIÓN MECÁNICA E ELÉCTRICA.

BC1. Preparación do contorno de traballo e medidas de prevención de riscos

-Cabina de depilación: características, deseño, distribución, revestimentos, ambientación e ventilación.

-Recepción e atención á clientela para o proceso de depilación: normas para a primeira cita.

-Imaxe e profesionalidade: imaxe persoal do profesional como imaxe de empresa. Traballo en equipo.

-Servizos de depilación: clasificación dos métodos de eliminación da peluxe por arrancamento, por destrución da papila dérmica, etc.

-Xestión da documentación. Historial estético. Ficha técnica de depilación. Informe de derivación a outros profesionais. Consentimento informado.

-Arquivo e conservación da documentación.

-Medidas de prevención de riscos nas técnicas de depilación mecánica.

-Técnicas de hixiene postural en procesos de depilación.

-Medidas de protección da persoa usuaria e do profesional: EPI.

-Medidas de hixiene, desinfección e esterilización: aplicación de métodos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización para os equipamentos,

os cosméticos e os utensi-lios empregados nos procesos de depilación mecánica e eléctrica.

-Actuación fronte a accidentes na depilación mecánica e eléctrica.

-Xestión ambiental: aplicación das normas de xestión e almacenamento de residuos.

-Normativa comunitaria, estatal e autonómica sobre os equipamentos de depilación mecánica e eléctrica.

BC2. Identificación das necesidades da persoa usuaria e selección de métodos de depilación mecánica e avanzada.

-Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela.

-Asesoramento e derivación a superiores e a outros profesionais.

-Análise a zona que se vaia depilar e identificación do tipo de peluxe, segundo a zo-na anatómica, a profundidade, o grosor, a orientación, etc., e a

súa adecuación ao proce-so de depilación mecánica e eléctrica.

-Recoñecemento de alteracións da pel e pilosas con repercusión no proceso de depi-lación mecánica e eléctrica: hirsutismo e hipertricose.
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-Identificación das contraindicacións absolutas ou relativas destas técnicas.

-Coidados previos e posteriores á depilación mecánica e eléctrica.

-Instalacións, cosméticos e equipamentos necesarios.

-Entrevista, exploración e recollida de datos.

-Ficha técnica e historial estético.

-Diagnóstico e proposta de tratamento.

Consentimento informado.

-Normas deontolóxicas nos procesos de depilación.

-Criterios de selección do método depilatorio en función da zona anatómica que se vaia tratar, da análise estética e das necesidades e demandas

da clientela. Indicacións e contraindicacións.

-Deseño de protocolos de depilación mecánica e eléctrica por inserción folicular.

-Coidados previos e posteriores á depilación mecánica e eléctrica.

BC3. Execución técnica de depilación mecánica.

-Preparación do material e da cabina.

-Preparación e acomodación da persoa usuaria.

-Técnicas previas á depilación mecánica: preparación da zona que se vaia tratar.

-Execución da técnica indicada: secuencia específica en función da técnica que se aplique.

Depilación con pinzas e con ceras.

-Coidados posdepilación.

-Asesoramento profesional.

BC4. Execución técnica de depilación eléctrica.

-Preparación do material e da cabina.

-Equipamentos de corrente continua, de diatermia para depilación, de correntes combinadas (electrólise), de corrente variable (termólise e flash) e

de correntes combi-nadas (blend). Anaforese. Correntes de alta frecuencia d¿Arsonval: parámetros e dosi-metría.

-Material e agullas de depilación: tipos e características.

-Cosméticos para a depilación e para antes e despois desta: criterios de selección e utilización.

-Preparación e acomodación da persoa usuaria: material ergonómico.

-Técnicas previas á depilación eléctrica por inserción folicular.

-Preparación da zona que se vaia tratar.

-Criterios de selección de productos antisépticos.

Execución da técnica indicada: selección dos parámetros e dosimetría. Secuencia espe-cífica en función da técnica que se aplique.

-Canalización da agulla.

-Coidados posteriores á depilación.

BC5. Avaliación do servizo de depilación.

-Parámetros que inflúen na calidade do servizo de depilación.

-Análise das desviacións producidas nos tratamentos de depilación mecánica. Mé-todos de medida do grao de satisfacción da clientela.

-Resolución de queixas e reclamacións.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª  Parte da proba: Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio

2ª  Parte da proba: Se cualificara cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado.
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                             Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os

                             traballos prácticos a nota será a media de todos eles.

A nota final será a media da proba teórica e da proba práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba escrita e gráfica de 2 horas  onde se desenvolverán preguntas sobre os criterios  de avaliación correspondentes a este módulo.

Material necesario: bolígrafo, lapis e material de debuxo.

 INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba inclúe bosquexos (protocolos) e traballos  sobre modelos  reais sin patoloxías que contraindiquen  o proceso.  Terá  unha duración de 3

horas.

As probas serán relacionadas con depilación mecánica,fotodepilación  e depilación electrica

Debera traer:

-Modelo/s sen patoloxías  que contraindiquen  calquer tipo de traballo, para poder levar a cabo os contidos  da programación (en diferentes zoas

corporais) .

-2 Toallas

-Zocos

-Espátulas varias

-Pinzas

-Bandós

-Esponxas

-Bata
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión 02016/2017 087

MP0748_12 Técnicas por presión 02016/2017 030

MP0748_22 Drenaxe estética 02016/2017 057

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA AZUCENA SUÁREZ TRABA,ROSANA LORENZO LAGE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0748_12) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos e os puntos de aplicación das técnicas por presión.

(MP0748_22) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos da drenaxe estética

(MP0748_22) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de técnicas por presión.
(MP0748_22) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de masaxe de drenaxe linfática manual (DLM).

(MP0748_12) RA4 - Aplica técnicas de masaxe por presión e xustifica a selección das manobras e dos parámetros de aplicación.

(MP0748_22) RA4 - Realiza drenaxe linfática manual logo de identificar a zona, aplicando o protocolo establecido.

(MP0748_12) RA5 - Controla os resultados nos procesos de técnicas por presión, utilizando parámetros establecidos.

(MP0748_22) RA5 - Controla os resultados nos procesos de drenaxe estética manual, utilizando parámetros establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA1.1 Determináronse os efectos das técnicas por presión sobre os meridianos.

(MP0748_22) CA1.1 Determináronse os efectos da drenaxe estética sobre diversos órganos, aparellos e sistemas.

(MP0748_12) CA1.2 Determináronse as indicacións e as contraindicacións destas técnicas.

(MP0748_22) CA1.2 Determináronse as indicacións e as contraindicacións destas técnicas.

(MP0748_12) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da masaxe por presión.

(MP0748_22) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da drenaxe estética manual

(MP0748_12) CA1.4 Estableceuse o método de localización dos puntos corporais de enerxía e zonas reflexas.

(MP0748_22) CA1.4 Recoñeceuse o percorrido e a dirección da linfa e os seus lugares de drenaxe.

(MP0748_22) CA1.5 Estableceuse a secuencia das fases dos procedementos de drenaxe estética.

(MP0748_12) CA1.5 Estableceuse a secuencia das fases dos procedementos e das técnicas por presión.

(MP0748_12) CA1.6 Revisouse a evolución histórica e as escolas destas técnicas.

(MP0748_22) CA1.6 Revisouse a evolución histórica e as escolas destas técnicas.

(MP0748_12) CA2.1 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_22) CA2.1 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.

(MP0748_12) CA2.3 Determináronse as alteracións estéticas susceptibles de seren tratadas mediante estas técnicas.

(MP0748_22) CA2.3 Determináronse as alteracións estéticas susceptibles de seren tratadas mediante estas técnicas.

(MP0748_22) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_12) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_12) CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

(MP0748_12) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_22) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_22) CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

(MP0748_12) CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

(MP0748_12) CA3.6 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

(MP0748_12) CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.

(MP0748_22) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_12) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_22) CA3.10 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

(MP0748_12) CA3.10 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

(MP0748_12) CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans axeitadas para realizar a técnica.

(MP0748_22) CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans adecuadas para realizar a técnica.

(MP0748_22) CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe de drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe por presión.

(MP0748_22) CA4.1 Describíronse as bases fundamentais da drenaxe linfática manual e das pautas de aplicación.

(MP0748_12) CA4.1 Determinouse a zona de inicio da masaxe por presión.

(MP0748_22) CA4.2 Identificáronse as características xerais das manobras.

(MP0748_12) CA4.2 Identificouse a zona reflexa específica que cumpra manipular tras a análise.

(MP0748_22) CA4.3 Identificáronse as manobras xerais da drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA4.3 Xustificouse a elección da técnica de presión, en función da zona que se vaia tratar e dos seus efectos.

(MP0748_12) CA4.5 Especificáronse as pautas en tratamentos de reflexoloxía podal.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA4.7 Seleccionáronse os parámetros de aplicación de manobras en función da técnica.

(MP0748_22) CA4.7 Identificáronse zonas corporais que requiran precaución.

(MP0748_12) CA4.9 Especificáronse as pautas na masaxe oriental.

(MP0748_22) CA4.11 Relacionouse a DLM estética, cos tratamentos de colaboración médico-estética.

(MP0748_12) CA5.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos e nas técnicas por presión.

(MP0748_22) CA5.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de drenaxe estética manual.

(MP0748_22) CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

(MP0748_22) CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.

(MP0748_12) CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

(MP0748_22) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

(MP0748_12) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica axeitada ao nivel e á profesión.

(MP0748_12) CA5.6 Determinouse o tratamento posterior ás técnicas por presión.

(MP0748_22) CA5.6 Determinouse o tratamento posterior á drenaxe estética.

(MP0748_22) CA5.8 Elaboráronse pautas deontolóxicas importantes para a actividade do persoal profesional de masaxes con fins estéticos.

(MP0748_12) CA5.8 Elaboráronse pautas deontolóxicas importantes para a actividade do persoal profesional de masaxes con fins estéticos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0748_12) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos e os puntos de aplicación das técnicas por presión.

(MP0748_22) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos da drenaxe estética

(MP0748_22) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de técnicas por presión.
(MP0748_22) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de masaxe de drenaxe linfática manual (DLM).

(MP0748_12) RA4 - Aplica técnicas de masaxe por presión e xustifica a selección das manobras e dos parámetros de aplicación.

(MP0748_22) RA4 - Realiza drenaxe linfática manual logo de identificar a zona, aplicando o protocolo establecido.

(MP0748_12) RA5 - Controla os resultados nos procesos de técnicas por presión, utilizando parámetros establecidos.

(MP0748_22) RA5 - Controla os resultados nos procesos de drenaxe estética manual, utilizando parámetros establecidos.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da masaxe por presión.

(MP0748_22) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da drenaxe estética manual

(MP0748_22) CA1.4 Recoñeceuse o percorrido e a dirección da linfa e os seus lugares de drenaxe.

(MP0748_12) CA2.2 Aplicáronse os equipamentos e os medios de diagnóstico facial e corporal.

(MP0748_22) CA2.2 Aplicáronse os equipamentos e os medios de diagnostico facial e corporal.

(MP0748_22) CA2.4 Aplicáronse técnicas de comunicación na fase de toma de datos.

(MP0748_12) CA2.4 Aplicáronse técnicas de comunicación na fase de toma de datos.

(MP0748_12) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_22) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_22) CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

(MP0748_12) CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

(MP0748_12) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_22) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_12) CA3.1 Identificáronse os espazos básicos onde se desenvolve o proceso de técnicas por presión.

(MP0748_22) CA3.1 Identificáronse os espazos básicos onde se desenvolve o proceso de drenaxe linfática manual.

(MP0748_22) CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

(MP0748_12) CA3.3 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

(MP0748_22) CA3.3 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois deste.

(MP0748_12) CA3.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0748_22) CA3.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0748_22) CA3.5 Detectáronse as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

(MP0748_12) CA3.5 Detectáronse as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

(MP0748_22) CA3.6 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

(MP0748_12) CA3.7 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

(MP0748_22) CA3.7 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

(MP0748_12) CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_22) CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.

(MP0748_22) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_12) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_12) CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans axeitadas para realizar a técnica.

(MP0748_22) CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe de drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA3.13 Xustificáronse as técnicas de concentración e relaxación como método de preparación do persoal.

(MP0748_22) CA3.13 Xustificáronse as técnicas de concentración e relaxación como método de preparación do persoal.

(MP0748_12) CA4.2 Identificouse a zona reflexa específica que cumpra manipular tras a análise.

(MP0748_22) CA4.2 Identificáronse as características xerais das manobras.

(MP0748_22) CA4.3 Identificáronse as manobras xerais da drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA4.3 Xustificouse a elección da técnica de presión, en función da zona que se vaia tratar e dos seus efectos.

(MP0748_12) CA4.4 Estableceuse a secuencia das manobras.

(MP0748_22) CA4.4 Establecéronse os parámetros de realización.

(MP0748_22) CA4.5 Determináronse os erros máis frecuentes na realización.

(MP0748_12) CA4.6 Relacionouse o soporte de acomodación coa técnica oriental e a zona en que se vaia aplicar.

(MP0748_22) CA4.6 Seleccionouse o tipo de manobra de drenaxe segundo o mapa anatómico que se vaia tratar.

(MP0748_12) CA4.7 Seleccionáronse os parámetros de aplicación de manobras en función da técnica.

(MP0748_22) CA4.7 Identificáronse zonas corporais que requiran precaución.

(MP0748_22) CA4.8 Aplicouse a drenaxe seguindo xustificadamente a orde zonal establecida.

(MP0748_12) CA4.8 Valorouse a necesidade de coordinar a presión, o movemento corporal e a respiración.

(MP0748_22) CA4.9 Seguíronse as medidas de precaución na aplicación.

(MP0748_22) CA4.10 Seguíronse as pautas establecidas na realización de técnicas de drenaxe estética.

(MP0748_12) CA4.10 Aplicáronse as técnicas seguindo xustificadamente a orde establecida.

(MP0748_22) CA5.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de drenaxe estética manual.

(MP0748_22) CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

(MP0748_12) CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

(MP0748_22) CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.

(MP0748_12) CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

(MP0748_22) CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

(MP0748_12) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica axeitada ao nivel e á profesión.

(MP0748_22) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

(MP0748_12) CA5.7 Aplicáronse medidas para comprobar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

(MP0748_22) CA5.7 Aplicáronse medidas para comprobar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

As probas libres de cada módulo consisten en dúas partes a primeira delas atendera aos criterios de avaliación do currículo e a segunda

deseñarase para cubrir os coñecementos prácticos. Cada unha destas partes terán carácter eliminatorio e cualificaranse de 0 a 10 puntos , é

preciso un  mínimo de cinco puntos , para ter superada a proba. A cualificación final obtida por cada aspirante en cada módulo será numérica ,

entre 1 e 10, sen decimais, correspondendo na media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,  expresada cun números

enteiro  e redondeada á unidade máis próxima.

MÍNIMOS EXIXIBLES

Masaxes por presión: Clasificación, principios, semellanzas e diferenzas. Puntos de enerxía e zonas reflexas. Métodos de localización e

exploración das canles e dos puntos enerxéticos: localización dos puntos de enerxía; liñas enerxéticas ou meridianos e órganos que lle afectan.

Métodos de localización e exploración das zonas reflexas. Efectos, indicacións e contraindicacións.

Masaxes e técnicas orientais.

Deseño e elaboración de procedementos de traballo en técnicas por presión. Estudo estético no proceso de técnicas por presión: Aplicación de

métodos de diagnóstico estético previos á masaxe de técnicas por presión. Identificación da zona que cumpra tratar: identificación de alteracións

estéticas ou patolóxicas que inflúen en masaxe de técnicas por presión.

Toma de datos: técnicas de comunicación. Ficha técnica e historial estético.

Formalización de documentación técnica.

Adecuación da cabina de masaxe para técnicas por presión: características básicas da cabina de masaxe. Hixiene e mantemento.

Preparación do persoal: imaxe persoal. Técnicas de concentración e relaxación. Preparación das mans. Hixiene postural.

Normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros de traballo e superiores.

Comunicación e técnicas para detectar as demandas, as necesidades e as expectativas das persoas usuarias.

Recepción e atención telefónica.

Acomodación e preparación da persoa usuaria. Técnicas de respiración.Realización de masaxes en zonas reflexas. Manobras: características

xerais, tipos e criterios de selección. Parámetros que definen os tipos de presións: dirección, intensidade, xeito, tempo, posicións (dos dedos, das

mans e dos antebrazos) e dirección das liñas. Organización da execución. Determinación da zona de inicio. Determinación e localización da zona

reflexa específica para manipular tras o diagnóstico. Procedemento e secuencia de repetición das manobras: orde básica das secuencias.

Precaucións na aplicación. Asesoramento posterior á masaxe.

Reflexoloxía podal nos procedementos estéticos. División zonal do pé. Efectos das técnicas de masaxe reflexa sobre diversos órganos, aparellos e

sistemas, inmediatos e retardados. Execución da técnica de reflexoloxía podal segundo pautas da masaxe reflexa por presión.

Realización de técnicas de masaxes orientais. Acomodación. Exploración da zona mediante a observación de puntos clave. Selección das técnicas

respiratorias para antes da masaxe e durante esta. Manobras: características xerais e criterios de selección. Parámetros que definen os tipos de

presións: dirección, intensidade, tensión, ritmo, tempo e dirección das liñas. Organización da execución. Determinación e localización da zona e

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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dos puntos de tratamento para manipular tras o diagnóstico. Procedemento e secuencia de repetición das manobras. Precaucións na aplicación.

Asesoramento posterior á masaxeParámetros que definen a calidade dos procesos de técnicas por presión: satisfacción da clientela, avaliación e

control de calidade, e cuestionarios de contraste.

Desviacións na prestación dos servizos de técnicas por presión.

Resolución de queixas

Drenaxe estética. Liñas divisorias e cuadrantes linfáticos. Efectos da drenaxe linfática estética sobre os órganos, os aparellos e os sistemas.

Indicacións e contraindicacións relativas e absolutas da drenaxe estética.

Deseño e elaboración de procedementos de traballo na drenaxe estética

 Diagnostico estético nos procesos de masaxe de drenaxe linfática manual. Aplicación de métodos de diagnóstico estético previos á masaxe de

drenaxe linfática manual. Identificación da zona que se vaia tratar: identificación de alteracións estéticas ou patolóxicas que inflúen na masaxe de

drenaxe linfática manual.

Toma de datos: técnicas de comunicación. Ficha técnica e historial estético.

Formalización de documentación técnica.

Adecuación da cabina de masaxe de drenaxe linfática: características básicas da cabina; hixiene e mantemento.

Preparación do persoal: imaxe persoal; técnicas de concentración e relaxación; preparación das mans; hixiene postural.

Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros de traballo e superiores.

Comunicación e técnicas para detectar as demandas, as necesidades e as expectativas da persoa usuaria.

Recepción e atención telefónica.

Acomodación e preparación da persoa usuaria. Técnicas de respiración.

Bases da técnica. Pautas de aplicación.

Manobras: características xerais, tipos e criterios de selección.

Parámetros das manobras de DLM. Criterios de selección.

Organización da execución. Zonas de tratamentos previos de cada parte do corpo en DLM. Manobras preparatorias e zonais de DLM.

Procedemento e secuencia zonal da DLM. Medidas de precaución na aplicación.

Asesoramento posterior á masaxe.

Aplicación de técnicas de drenaxe linfática para tratamentos estéticos posmedicina e cirurxía estética: indicacións, contraindicacións e precaucións.

Parámetros que definen a calidade dos procesos de drenaxe estética manual e a satisfacción da clientela: avaliación e control de calidade, e

cuestionarios de contraste.

Desviacións na prestación dos servizos de drenaxe estética

Resolución de queixas

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 1ª  Parte da proba: Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio.

Pode constar de 20 preguntas ou 40 de tipo test (nesta caso as respostas equivocadas puntuarán negativamente duas preguntas negativa restara

unha positiva) a puntuación total e de 10 a repartir entre o número total de pregunta. Ou  pode constar de 10  a 15 preguntas curtas ou de

desenrolo (a puntuación das preguntas constara no exame)

 2ª  Parte da proba:Se calificara cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de preguntas

sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que aprobar

cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética. Cada

parte terá unha valoración numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións que se

e o caso expoñerase ou indicará o examinado

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada
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módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

CARACTERÍSTICAS :

Proba escrita  onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo .

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a 1ª parte da proba, que terá carácter eliminatorio. Pode constar de  preguntas

de tipo test (neste caso as respostas equivocadas puntuarán negativamente duas pregunta negativa restara a unha positiva) ou preguntas curtas

ou de desenrolo. A puntuación total e de 10 a repartir entre o número total de pregunta. Bolígrafo de tinta negra ou azul

Tempo: 2 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERISTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre modelos reais.

Debera traer Un modelo que se adapte a proba a realizar,  utiles adecuados (toallas, sabanillas)

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 3 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será

motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0745 Estética hidrotermal 02016/2017 0123

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ARACELI PÉREZ MONDELO,NATALIA VÉREZ COTELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica a organización do traballo coordinando o desenvolvemento das actividades e a prestación de servizos nos establecementos hidrotermais.

RA2 - Caracteriza os recursos hídricos, para o que analiza os seus mecanismos de acción, e emprégaos como fonte de saúde e benestar.

RA3 - Identifica as necesidades estéticas da persoa usuaria, para o que realiza a análise previa e utiliza os informes adecuados.

RA4 - Selecciona as técnicas hidrotermais, para o que analiza os efectos da aplicación da auga sobre o corpo.

RA5 - Selecciona os cosméticos termais e a súa técnica de aplicación, para o que analiza os seus efectos e as súas precaucións.

RA6 - Aplica técnicas hidroestéticas e cosméticos termais, seguindo un protocolo de execución previamente deseñado.

RA7 - Organiza a execución de protocolos de seguridade e hixiene, aplicando pautas para a prevención de riscos laborais.

RA8 - Supervisa a calidade do servizo e propón medidas correctoras que melloren a súa prestación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Caracterizáronse e clasificáronse os centros de aplicación de técnicas hidrotermais.

CA1.2 Relacionouse o organigrama dos establecementos de hidroterapia e/ou termais coas funcións do persoal.

CA1.3 Analizáronse as instalacións e os recursos técnicos e profesionais.

CA1.4 Elaboráronse propostas para o deseño e a distribución das instalacións para mellorar o traballo e ofrecer un espazo de benestar.

CA1.5 Organizouse a axenda de traballo a través da coordinación dos recursos materiais e persoais.

CA2.1 Xustificouse o emprego da auga con fins curativos ao longo da historia.

CA2.2 Establecéronse os conceptos xerais do termalismo.

CA2.3 Identificouse a estrutura da auga, as propiedades e os seus mecanismos de acción.

CA2.4 Relacionouse o mecanismo de acción e as indicacións das augas mineromedicinais coa súa composición química.

CA2.5 Identificáronse as propiedades e as características dos tipos da auga utilizada nos centros hidrotermais: mineromedicinal, de mar e común.

CA2.6 Clasificáronse as augas mineromedicinais en función da temperatura, o residuo seco, a mineralización e a composición.

CA2.7 Identificáronse as accións e os efectos das augas mineromedicinais sobre o organismo, e describíronse as características da cura termal.

CA2.8 Identificáronse as vías de aplicación interna da auga mineromedicinal.

CA2.9 Especificáronse as características da auga do mar, a súa composición, as súas accións e as súas indicacións.

CA2.10 Identificáronse os efectos da auga de mar e a talasoterapia sobre o organismo, e describíronse as características dunha cura mariña.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Valorouse a importancia da realización dun exame estético previo.

CA3.2 Especificáronse as indicacións e as alteracións estéticas que poidan mellorar con tratamentos de estética hidrotermal.

CA3.3 Interpretouse o informe e as instrucións médicas.

CA3.4 Identificáronse as contraindicacións absolutas ou relativas destas técnicas.

CA3.5 Preparáronse as instalacións, os materiais e os equipamentos necesarios.

CA3.6 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

CA3.7 Informouse a persoa usuaria sobre o resultado emitido da análise e o tratamento aconsellado.

CA3.8 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

CA3.9 Describíronse as normas deontolóxicas que cumpra aplicar para garantir a confidencialidade da clientela.

CA4.1 Caracterizáronse as técnicas de aplicación vía oral e vía respiratoria.

CA4.2 Caracterizáronse as técnicas de balneación de aplicación individual e colectiva, con presión e sen ela.

CA4.3 Sinaláronse os efectos, as indicacións e as contraindicacións absolutas e relativas das técnicas de balneación.

CA4.4 Determinouse o mecanismo de acción e os parámetros de aplicación.

CA4.5 Relacionáronse os efectos das aplicacións hidroterápicas parciais coas indicacións e o modo de emprego.

CA4.6 Diferenciáronse as características da sauna, as termas e o baño de vapor.

CA4.7 Identificáronse os efectos, as indicacións, as precaucións e as contraindicacións das técnicas de antroterapia.

CA4.8 Estableceuse a secuencia das técnicas de hidroterapia empregadas nos circuítos termais.

CA4.9 Identificáronse as técnicas empregadas en talasoterapia e as asociadas a ela.

CA5.1 Especificáronse os compoñentes, as propiedades, as accións e os efectos dos cosméticos termais.

CA5.2 Identificáronse os modos de aplicación para cada cosmético termal.

CA5.3 Establecéronse as indicacións, as precaucións e as contraindicacións.

CA5.4 Clasificáronse as arxilas en función da súa cor e da súa composición.

CA5.5 Esquematizáronse os tipos de peloides seguindo a súa clasificación internacional.

CA5.6 Determináronse as diferenzas entre parafinas, paralamas e peloides.

CA5.7 Identificáronse os ingredientes activos das algas e outros produtos naturais, mariños, vexetais, etc., como compoñentes dos cosméticos termais.

CA5.8 Especificáronse as accións cosméticas, as precaucións e os xeitos de aplicación dos aceites esenciais.

CA6.1 Establecéronse os protocolos de actuación en programas de tratamentos hidrotermais estándar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Preparáronse os medios técnicos e/ou os cosméticos termais necesarios.

CA6.3 Seleccionouse a indumentaria e os accesorios adecuados segundo a técnica que se vaia aplicar.

CA6.4 Informouse a persoa usuaria sobre as posturas, as sensacións e os mecanismos de aviso ao persoal.

CA6.5 Seleccionáronse os parámetros en función da técnica que se vaia aplicar e as condicións orgánicas e a sensibilidade da persoa usuaria.

CA6.6 Aplicáronse técnicas hidrotermais e de cosmética termal segundo a secuencia e a orde establecida.

CA6.7 Supervisouse o proceso e controlouse o estado da persoa usuaria durante el.

CA6.8 Establecéronse as pautas para unha correcta circulación da clientela a través dos circuítos termais.

CA7.1 Sinaláronse as consecuencias da contaminación bacteriolóxica da auga.

CA7.2 Identificáronse os mecanismos para o tratamento da auga.

CA7.3 Aplicouse o protocolo de hixiene das instalacións.

CA7.4 Aplicouse o método de desinfección ou esterilización máis adecuado en función do equipamento técnico ou do material que se vaia utilizar.

CA7.5 Establecéronse as normas de hixiene do persoal do centro e da persoa usuaria das instalacións.

CA7.6 Aplicáronse protocolos para refugar e reciclar os materiais utilizados.

CA7.7 Aplicáronse protocolos para previr riscos e reaccións non desexadas.

CA7.8 Especificouse a normativa que rexe os centros de servizos hidrotermais.

CA8.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de aplicación de técnicas hidrotermais.

CA8.2 Esquematizouse o proceso de prestación do servizo.

CA8.3 Identificáronse as normas de atención á clientela.

CA8.4 Asociáronse as anomalías detectadas coa fase do proceso en que se produciran.

CA8.5 Avaliáronse as fases do proceso e o resultado final.

CA8.6 Detectáronse as desviacións e as anomalías producidas na aplicación das técnicas hidrotermais, e analizáronse as súas causas.

CA8.7 Propuxéronse medidas para adecuar os resultados obtidos aos esperados e mellorar a prestación do servizo.

CA8.8 Avaliouse o grao de satisfacción da clientela mediante cuestionarios e atención posvenda.

CA8.9 Establecéronse as normas de actuación en situacións inesperadas para resolver incidencias que afecten a calidade dos servizos hidrotermais.

CA8.10 Establecéronse medidas para xestionar as reclamacións, as suxestións e as queixas.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica a organización do traballo coordinando o desenvolvemento das actividades e a prestación de servizos nos establecementos hidrotermais.

RA2 - Caracteriza os recursos hídricos, para o que analiza os seus mecanismos de acción, e emprégaos como fonte de saúde e benestar.

RA3 - Identifica as necesidades estéticas da persoa usuaria, para o que realiza a análise previa e utiliza os informes adecuados.

RA4 - Selecciona as técnicas hidrotermais, para o que analiza os efectos da aplicación da auga sobre o corpo.

RA5 - Selecciona os cosméticos termais e a súa técnica de aplicación, para o que analiza os seus efectos e as súas precaucións.

RA6 - Aplica técnicas hidroestéticas e cosméticos termais, seguindo un protocolo de execución previamente deseñado.

RA7 - Organiza a execución de protocolos de seguridade e hixiene, aplicando pautas para a prevención de riscos laborais.

RA8 - Supervisa a calidade do servizo e propón medidas correctoras que melloren a súa prestación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Elaboráronse propostas para o deseño e a distribución das instalacións para mellorar o traballo e ofrecer un espazo de benestar.

CA2.4 Relacionouse o mecanismo de acción e as indicacións das augas mineromedicinais coa súa composición química.

CA2.7 Identificáronse as accións e os efectos das augas mineromedicinais sobre o organismo, e describíronse as características da cura termal.

CA2.8 Identificáronse as vías de aplicación interna da auga mineromedicinal.

CA2.10 Identificáronse os efectos da auga de mar e a talasoterapia sobre o organismo, e describíronse as características dunha cura mariña.

CA3.3 Interpretouse o informe e as instrucións médicas.

CA3.5 Preparáronse as instalacións, os materiais e os equipamentos necesarios.

CA3.6 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

CA3.7 Informouse a persoa usuaria sobre o resultado emitido da análise e o tratamento aconsellado.

CA3.8 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

CA4.3 Sinaláronse os efectos, as indicacións e as contraindicacións absolutas e relativas das técnicas de balneación.

CA4.5 Relacionáronse os efectos das aplicacións hidroterápicas parciais coas indicacións e o modo de emprego.

CA4.8 Estableceuse a secuencia das técnicas de hidroterapia empregadas nos circuítos termais.

CA4.9 Identificáronse as técnicas empregadas en talasoterapia e as asociadas a ela.

CA5.2 Identificáronse os modos de aplicación para cada cosmético termal.

CA5.7 Identificáronse os ingredientes activos das algas e outros produtos naturais, mariños, vexetais, etc., como compoñentes dos cosméticos termais.

CA5.8 Especificáronse as accións cosméticas, as precaucións e os xeitos de aplicación dos aceites esenciais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Establecéronse os protocolos de actuación en programas de tratamentos hidrotermais estándar.

CA6.2 Preparáronse os medios técnicos e/ou os cosméticos termais necesarios.

CA6.3 Seleccionouse a indumentaria e os accesorios adecuados segundo a técnica que se vaia aplicar.

CA6.6 Aplicáronse técnicas hidrotermais e de cosmética termal segundo a secuencia e a orde establecida.

CA7.3 Aplicouse o protocolo de hixiene das instalacións.

CA7.4 Aplicouse o método de desinfección ou esterilización máis adecuado en función do equipamento técnico ou do material que se vaia utilizar.

CA8.3 Identificáronse as normas de atención á clientela.

CA8.4 Asociáronse as anomalías detectadas coa fase do proceso en que se produciran.

CA8.8 Avaliouse o grao de satisfacción da clientela mediante cuestionarios e atención posvenda.

Organización das instalacións, recursos técnicos e profesionais

Centros de aplicación de técnicas hidroestéticas: balnearios, centros de talasoterapia e establecementos de spa.

Instalacións xerais dos establecementos hidrotermais: instalacións profesionais e complementarias.

Recursos profesionais dos centros hidrotermais: organigrama do centro; formación e

funcións do persoal de centros hidrotermais; organización e distribución do traballo.

Termalismo e talasoterapia: conceptos xerais.

A auga: estrutura e propiedades.

Hidroxeoloxía: ciclo da auga. Mecanismos de acción da auga: mecanismos hidroterápicos.

Tipos de augas.

 A auga mineromedicinal.

Mecanismos de acción: mecanismos crenoterápicos; indicacións en función da súa

composición.

Xeitos de aplicación interna.

¿ Cura balnearia.

¿ Crise termal.

¿ Auga de mar:

¿ Composición e características.

¿ Mecanismo de acción.

¿ Aplicacións en estética e benestar.

¿ Recoñecemento das indicacións e das alteracións estéticas de interese na aplicación de

técnicas hidrotermais. Contraindicacións.

 Técnicas de aplicación de equipamentos e medios.

Elaboración de documentos para a detección de necesidades das persoas usuarias.

 Interpretación de informes ou prescricións médicas.

 Aplicacións vía oral e vía respiratoria: aspectos básicos. Técnicas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Técnicas de balneación.

 Técnicas de aplicación de auga con presión:

 Aplicacións hidroterápicas parciais:

 Antroterapia:

¿ Combinación de técnicas de hidroterapia: circuítos termais.

¿ Talasoterapia e técnicas asociadas.

¿ Arxilas e peloides; parafinas e paralamas.

¿ Augas termais; cosméticos derivados de augas termais.

¿ Cosméticos derivados de produtos naturais (viño, cacao, oliveira, etc).

¿ Algoterapia e produtos mariños (plancto, cartilaxe de peixes, ovas, ADN mariño, po

de perlas e sales, etc.).

¿ Técnicas de aplicación: precaucións.

¿ Aromaterapia: concepto. Aceites esenciais: características. Composición, obtención, ví-

as de penetración, efectos, xeito de aplicación, precaucións e accións cosméticas.

 Aplicación de técnicas hidrotermais

 Protocolos de aplicación de técnicas de balneación e de aplicación de auga con presión,

técnicas hidroterápicas parciais e de antroterapia: execución práctica.

 Protocolos de aplicación de cosmética termal: execución práctica.

 Tratamentos combinados de técnicas hidrotermais e cosmética termal: tipos de tratamentos;

execución técnica.

 Programas de estética e benestar en centros hidrotermais: normas para a elaboración de

programas; coordinación de tratamentos e técnicas.

 Protocolos de aplicación de técnicas en circuítos termais. Circuítos libres e dirixidos.

Secuencia de técnicas.

 Contaminación bacteriolóxica da auga. Análise das técnicas de tratamento de augas

usadas nestes centros.

¿ Hixiene das instalacións: normas para a poboación usuaria e para o persoal.

¿ Conservación e manipulación dos produtos cosméticos.

¿ Organización do mantemento das instalacións e dos equipamentos.

¿ Xestión ambiental.

¿ Riscos laborais en centros hidrotermais: técnicas preventivas.

¿ Sinalización, emerxencias e primeiros auxilios.

¿ Normativa de centros hidrotermais.

BC8. Avaliación da calidade nos centros e servizos hidrotermais

¿ Concepto e principios de calidade.

 Calidade na prestación do servizo.

Normas de calidade para instalacións, medios técnicos e produtos: parámetros que a definen.

 Normas de atención á clientela.

Técnicas para medir o grao de satisfacción da clientela.

 Xestión de reclamacións e queixas.

 os criterios de cualificación  para a obtención  da nota final serán os seguintes:
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 Na primeira proba (a proba escrita)será necesario acadar un  5 para poder realizar a segunda parte (é dicir a parte práctica) . Esta primeira proba

escrita terá un peso do 70% para calcular a nota final

A segunda parte da proba é práctica .Tamén será necesario obter un 5 para poder facer media coa anterior e terá un peso dun 30% na nota final.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

 PARTE ESCRITA (70%)

Tempo máximo: 2 horas

Contidos:

Os especificados na programación

*Esta proba será necesaria aprobala para pasar a segunda fase.

     Solo é necesario traer boligrafo azul ou negro

4.b) Segunda parte da proba

 PARTE PRÁCTICA (30%)

Tempo máximo : 3 horas

Contidos :

os desenvoltos na programación

 Os alumnos deberán traer dúas modelos para poder realizar os seguintes traballos:

 Realización dunha análise estética previa á aplicación da técnica.

 Selección e aplicación de técnicas e de cosméticos termais en función da análise realizada

Realización de protocolos hidrotermais de estética e benestar propostos para a súa avaliación.

*** O material e equipos necesarios serán aportados polo profesorado avaliador

 Esta parte da proba tamén é necesaria superala para poder calcular a nota final.

 Para a realizacion da proba o alumno traerá:-Unha modelo   ,   toalla de baño   , chanclas , gorro de plástico  ,    bikini/ropa interior deshechable.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0749 Micropigmentación 02016/2017 0105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA LLEVOT SÁNCHEZ,MARÍA DEL MAR LAMAS PERNAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Elabora a documentación previa á micropigmentación aplicando a normativa.

RA2 - Organiza as instalacións, a moblaxe, os equipamentos e os medios necesarios, aplicando medidas de seguridade e prevención de riscos hixiénico-
sanitarios.

RA3 - Deseña maquillaxes correctivas utilizando as técnicas de visaxismo e colorimetría.

RA4 - Prepara a persoa usuaria seguindo a normativa, e infórmaa sobre o proceso.

RA5 - Realiza a micropigmentación adaptando o procedemento de traballo ao estudo estético previo.

RA6 - Determina a calidade do servizo valorando os resultados da aplicación do proceso.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñeceuse a normativa que regula o exercicio da técnica de micropigmentación.

CA1.2 Identificáronse as partes do consentimento informado.

CA1.3 Especificouse a información comercial da clientela.

CA1.4 Seguíronse as pautas para deseñar a ficha técnica.

CA1.5 Planificouse un sistema de arquivo de empresas e organismos autorizados para as revisións técnicas, a eliminación de residuos, etc.

CA1.6 Analizáronse as acreditacións necesarias para o exercicio das actividades de micropigmentación.

CA2.1 Dispuxéronse os equipamentos segundo os requisitos específicos dunha cabina de micropigmentación.

CA2.2 Determinouse o proceso de hixiene do equipamento e dos utensilios antes do proceso e despois deste.

CA2.4 Sinaláronse as doenzas de transmisión por vía hemática.

CA2.5 Valorouse a utilización de material dun só uso como medida de seguridade e hixiene.

CA2.6 Diferenciáronse as zonas de almacenamento e xestión de residuos.

CA3.1 Identificouse a morfoloxía do rostro e doutras zonas corporais.

CA3.2 Xustificouse o deseño das correccións da persoa usuaria segundo as características do rostro e a súa expresión.

CA3.3 Aplicáronse as bases da teoría da cor nas maquillaxes correctivas.

CA3.4 Identificáronse as alteracións cutáneas relacionadas coa micropigmentación.

CA3.5 Relacionáronse as técnicas de debuxo (tipo de liña, cor, etc.) co efecto final.

CA3.7 Especificáronse os criterios de selección de utensilios e cosméticos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Establecéronse as pautas de información oral e escrita á persoa usuaria.

CA4.2 Especificáronse os datos necesarios para unha información pormenorizada.

CA4.3 Realizouse a proba de sensibilidade.

CA4.4 Efectuáronse probas de cor e de visaxismo tendo en conta as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

CA4.5 Realizouse a proposta de tratamento.

CA4.7 Recoñeceuse a secuencia na realización de técnicas previas á micropigmentación.

CA4.8 Xustificouse a elección do dermógrafo e do tipo de agullas.

CA4.9 Determináronse os parámetros do dermógrafo.

CA4.11 Seleccionouse a cor segundo as características da zona de aplicación.

CA5.1 Determináronse as indicacións e as precaucións na realización técnica.

CA5.2 Establecéronse os criterios de selección de pigmentos e colorantes segundo a pel, o cabelo e os ollos.

CA5.3 Relacionouse a colorimetría cutánea coas cores pigmento.

CA5.4 Identificáronse as reaccións do pigmento fronte á acción de axentes externos.

CA5.5 Seleccionáronse os cosméticos para os coidados anteriores e posteriores á micropigmentación, respectando as normas de seguridade e hixiene.

CA5.6 Xustificouse a elección e a mestura de pigmentos.

CA5.7 Relacionouse o tipo de agulla coa técnica de aplicación.

CA5.8 Relacionouse a aplicación dos tipos de trazado e dos parámetros co deseño proposto.

CA5.9 Xustificouse o protocolo de micropigmentación de cada zona facial e corporal.

CA5.10 Especificáronse as fases de realización da micropigmentación.

CA5.12 Informouse a persoa usuaria sobre os coidados posteriores á aplicación do tratamento de micropigmentación.

CA5.13 Asesorouse a persoa usuaria sobre o seguimento posterior ao proceso de micropigmentación.

CA6.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de micropigmentación.

CA6.2 Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos.

CA6.3 Avaliouse o grao de satisfacción da persoa usuaria respecto ao tratamento.

CA6.4 Prevíronse medidas correctoras para rectificar posibles desviacións do obxectivo.

CA6.6 Tomáronse medidas para comprobar a calidade do servizo.

CA6.7 Resolvéronse os problemas formulados no desenvolvemento da actividade.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Organiza as instalacións, a moblaxe, os equipamentos e os medios necesarios, aplicando medidas de seguridade e prevención de riscos hixiénico-
sanitarios.

RA3 - Deseña maquillaxes correctivas utilizando as técnicas de visaxismo e colorimetría.

RA4 - Prepara a persoa usuaria seguindo a normativa, e infórmaa sobre o proceso.

RA5 - Realiza a micropigmentación adaptando o procedemento de traballo ao estudo estético previo.

RA6 - Determina a calidade do servizo valorando os resultados da aplicación do proceso.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Dispuxéronse os equipamentos segundo os requisitos específicos dunha cabina de micropigmentación.

CA2.2 Determinouse o proceso de hixiene do equipamento e dos utensilios antes do proceso e despois deste.

CA2.3 Aplicouse o método de desinfección segundo o grao de contaminación dos elementos.

CA2.5 Valorouse a utilización de material dun só uso como medida de seguridade e hixiene.

CA2.6 Diferenciáronse as zonas de almacenamento e xestión de residuos.

CA3.5 Relacionáronse as técnicas de debuxo (tipo de liña, cor, etc.) co efecto final.

CA3.6 Realizáronse deseños para efectuar as correccións necesarias a través da micropigmentación

CA3.7 Especificáronse os criterios de selección de utensilios e cosméticos.

CA3.8 Xustificouse a corrección na pel segundo a análise previa.

CA4.3 Realizouse a proba de sensibilidade.

CA4.4 Efectuáronse probas de cor e de visaxismo tendo en conta as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

CA4.5 Realizouse a proposta de tratamento.

CA4.6 Establecéronse os criterios de preparación da cabina para a aplicación da técnica.

CA4.7 Recoñeceuse a secuencia na realización de técnicas previas á micropigmentación.

CA4.8 Xustificouse a elección do dermógrafo e do tipo de agullas.

CA4.9 Determináronse os parámetros do dermógrafo.

CA4.10 Especificáronse as medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria segundo a normativa.

CA4.11 Seleccionouse a cor segundo as características da zona de aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Determináronse as indicacións e as precaucións na realización técnica.

CA5.2 Establecéronse os criterios de selección de pigmentos e colorantes segundo a pel, o cabelo e os ollos.

CA5.7 Relacionouse o tipo de agulla coa técnica de aplicación.

CA5.8 Relacionouse a aplicación dos tipos de trazado e dos parámetros co deseño proposto.

CA5.9 Xustificouse o protocolo de micropigmentación de cada zona facial e corporal.

CA5.10 Especificáronse as fases de realización da micropigmentación.

CA5.11 Efectuouse a técnica de micropigmentación.

CA5.12 Informouse a persoa usuaria sobre os coidados posteriores á aplicación do tratamento de micropigmentación.

CA5.13 Asesorouse a persoa usuaria sobre o seguimento posterior ao proceso de micropigmentación.

CA6.2 Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos.

CA6.3 Avaliouse o grao de satisfacción da persoa usuaria respecto ao tratamento.

CA6.5 Utilizouse a linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

MÍNIMOS EXIXIBLES

Normativa e documentación técnica, legal e comercial.

Análise do modelo de consentimento informado. Datos de identificación. Denominación xenérica da técnica e localización anatómica. Descrición da

técnica. Duración. Información sobre posibilidades de eliminación. Medidas hixiénicas previas e posteriores á realización da técnica. Posibles

complicacións e precaucións: contraindicacións. Orzamento.

Ficha técnica. Documentos fotográficos. Información comercial da clientela. Rexistro dilixenciado. Documentación de xestión de residuos e de

revisións técnicas.

Instalacións: características, deseño, materiais de paredes e chans, distribución, iluminación, ambientación, moblaxe e áreas (de traballo,

recepción, espera, limpeza, desinfección, esterilización, almacenamento e aseos).

Equipamentos e instrumental de uso en micropigmentación: máquina dermográfica (características e parámetros de potencia e velocidade), agullas

(tipos e características), complementos e accesorios.

Seguridade e hixiene das instalacións e dos equipamentos.

Prevención de infeccións e transmisión de doenzas.

Almacenamento de produtos específicos e xestión de residuos.

Estudo da morfoloxía do rostro: Teorías da verticalidade e a horizontalidade. O óvalo: xeometría, proporcións e liñas; clasificación e tipos. Estudo

das faccións do rostro: cellas, ollos, beizos, fronte, nariz e queixo. Visaxismo: análise e estudo do rostro, e técnica de deseño das súas correccións.

Estudo doutras zonas corporais susceptibles de seren micropigmentadas: proporcións, e simetrías dos seos e das aréolas mamarias; estudo da

implantación natural do cabelo e das zonas alopécicas.

Microimplantación de pigmentos aplicada á estética reparadora: cicatrices, acromías, etc.

Cor: teorías da cor e da luz.

Identificación das alteracións cutáneas relacionadas coa micropigmentación.

Información á persoa usuaria sobre a técnica de micropigmentación: contraindicacións, posibles riscos, alteracións que non permitan a

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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micropigmentación, reaccións da pel á implantación do pigmento e técnicas de despigmentación (láser, cirurxía, etc.).

Técnicas previas á microimplantación de pigmentos (análise do rostro e das zonas que se vaian micropigmentar, fotografía previa e deseño de

maquillaxe correctiva): determinación e secuencia.

Proposta de tratamento.

Preparación da cabina, o material e o equipamento.

Criterios de elección da cor segundo a análise previa.

Medidas de preparación e protección da persoa usuaria. Ergonomía.

Indicacións e precaucións.

Pigmentos e colorantes. Reaccións do pigmento fronte a diversos axentes externos: láser, radiacións solares, interacción con cosméticos e

medicamentos, etc.

Preparación de mesturas. Aplicación da proba de cor pigmento.

Criterio de selección de agullas.

Técnicas de micropigmentación. Trazados: raia, punteamento e recheo.

Organización do proceso: Determinación da zona de inicio. Desinfección e coidados previos da zona: vantaxes e inconvenientes. Procedemento e

secuencia de repetición do trazado. Precaucións na aplicación. Técnica do retoque. Formalización da documentación e dos anexos fotográficos

iniciais e finais.

Asesoramento posterior á microimplantación: coidados posteriores ao tratamento; seguimento da evolución do proceso.

Parámetros que definen a calidade dos procesos de micropigmentación.

Desviacións na prestación dos servizos de micropigmentación.

Técnicas para medir o grao de satisfacción e detección de desviacións na prestación dos servizos.

Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.

Protocolos establecidos e uso de linguaxe técnica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas . A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª  Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración  numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

 1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas . A media ponderada realizarase sobre 10.

Realizarase en 2 horas.

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

4.a) Primeira parte da proba
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capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Realización de tres supostos prácticos.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre simuladores aportados polo alumno.

Debera traer   utiles adecuados (toallas, sabanillas, desechables)

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 4 horas
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0753 Tratamentos estéticos integrais 02016/2017 0139

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA AZUCENA SUÁREZ TRABA,MARÍA DE LA GLORIA CASAS TEJO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica pautas de atención á clientela aplicando técnicas comerciais.

RA2 - Xestiona e organiza as instalacións, os medios técnicos e materiais e os recursos humanos, integrando os elementos da rede loxística do
establecemento.

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación.

RA4 - Elabora o tratamento estético personalizado e xustifica a selección dos medios e as súas interaccións.

RA6 - Planifica a aplicación de coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de cirurxía e medicina estética, seguindo o procedemento
personalizado.

RA7 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propón medidas de corrección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

CA1.5 Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos.

CA1.6 Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

CA1.7 Seleccionáronse os instrumentos de promoción de produtos e servizos estéticos.

CA1.8 Establecéronse as etapas para o deseño dunha campaña de promoción.

CA1.9 Determináronse as fases da venda.

CA2.1 Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: provedores, clientes, sistemas de produción e/ou comercialización,
almacenamento, etc.

CA2.3 Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

CA2.5 Caracterizouse o control de existencias de cosméticos e materiais que se empregan nos tratamentos estéticos.

CA2.6 Elaborouse un sistema de xestión de compras, provedores e mantemento.

CA2.7 Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

CA3.1 Describíronse os datos da ficha técnica.

CA3.3 Estableceuse un cuestionario para a obtención de datos que teñen relevancia na análise estética.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA3.5 Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

CA3.6 Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

CA4.1 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

CA4.3 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

CA4.4 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

CA4.6 Identificáronse as incompatibilidades e os efectos sinérxicos entre as técnicas que se integran nos tratamentos.

CA4.7 Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.

CA4.8 Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

CA6.1 Interpretáronse os informes e a prescrición médica.

CA6.2 Caracterizouse a acomodación e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de tratamentos anteriores e posteriores á medicina
estética.

CA6.3 Recoñecéronse os efectos que producen as técnicas dos tratamentos anteriores e posteriores á medicina estética.

CA6.4 Xustificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que se deban manter durante a execución do tratamento.

CA6.5 Identificáronse as técnicas previas.

CA6.6 Aplicouse o tratamento anterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas e os tratamentos de hidratación,
rexeneración, mellora da elasticidade, vascularización, etc., en condicións de hixiene e seguridade.

CA6.7 Aplicouse o tratamento posterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas electroestéticas, cosmetolóxicas e
manuais en condicións de hixiene e seguridade.

CA6.8 Planificáronse medidas de avaliación de resultados

CA7.1 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

CA7.2 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias no servizo prestado.

CA7.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal
recibida.

CA7.4 Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e mellorar o grao de satisfacción das persoas usuarias.

CA7.5 Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados.

CA7.6 Identificouse o proceso que hai que seguir ante unha reclamación.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica pautas de atención á clientela aplicando técnicas comerciais.

RA2 - Xestiona e organiza as instalacións, os medios técnicos e materiais e os recursos humanos, integrando os elementos da rede loxística do
establecemento.

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación.

RA4 - Elabora o tratamento estético personalizado e xustifica a selección dos medios e as súas interaccións.

RA5 - Aplica protocolos personalizados de tratamentos estéticos faciais e corporais coordinando as técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA7 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propón medidas de corrección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

CA1.2 Establecéronse as normas sobre a hixiene, a indumentaria e a imaxe do persoal.

CA1.3 Obtivéronse os indicadores de calidade no proceso de atención á clientela.

CA1.4 Relacionáronse as características dos servizos de imaxe persoal coas medidas de atención á clientela.

CA1.5 Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos.

CA1.6 Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

CA2.2 Establecéronse as condicións ambientais na zona de traballo.

CA2.3 Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

CA2.4 Establecéronse os criterios para a asignación efectiva de actividades a cada posto de traballo.

CA2.7 Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

CA2.8 Proxectouse un plan de limpeza, hixiene e desinfección.

CA3.1 Describíronse os datos da ficha técnica.

CA3.2 Recoñecéronse as pautas dos protocolos de acomodación.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA3.5 Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

CA3.6 Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

CA4.1 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.

CA4.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

CA4.3 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

CA4.4 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

CA4.5 Identificáronse as pautas de preparación e manipulación dos cosméticos.

CA4.6 Identificáronse as incompatibilidades e os efectos sinérxicos entre as técnicas que se integran nos tratamentos.

CA4.7 Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.8 Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

CA5.1 Determináronse pautas de información á clientela sobre o tratamento estético, as técnicas, os efectos e as sensacións.

CA5.2 Xustificouse a acomodación e a protección da clientela segundo criterios de confortabilidade e seguridade.

CA5.3 Identificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que cumpra adoptar durante a execución do tratamento.

CA5.4 Aplicáronse as técnicas previas ao tratamento segundo o protocolo establecido.

CA5.5 Xustificouse a elección de programas e parámetros das técnicas que se vaian empregar.

CA5.6 Estableceuse a secuencia do tratamento, combinando as técnicas electroestéticas, manuais e cosmetolóxicas seleccionadas.

CA5.7 Establecéronse técnicas de finalización do tratamento (protección, maquillaxe, etc.).

CA5.8 Determináronse as pautas de asesoramento.

CA5.9 Relacionáronse as recomendacións cosméticas cos coidados persoais fóra da cabina.

CA7.1 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

CA7.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal
recibida.

MÍNIMOS EXIXIBLES.

BC1. Implantación de pautas de atención á clientela

   Atención á clientela: protocolo de atención en cada fase do proceso.

   Imaxe e profesionalidade: a imaxe persoal do profesional como imaxe de empresa.

   Tratamentos integrais como servizos estéticos: características e tipos.

   Aplicación de técnicas de publicidade e promoción de vendas: as campañas promocionais.

   Estratexias comerciais na venda de tratamentos integrais: fases.

   Aplicación de técnicas de venda.

BC2. Xestión de instalacións, medios técnicos e materiais

   Cabina de estética para tratamentos de estética integral: ambientación

   Definición  de  postos:  asignación  de  recursos  e  tarefas;  programación  de  actividades;

   control de axenda.

   Loxística e almacenamento: control de existencias; criterios para o almacenamento e a

   conservación de cosméticos, utensilios e materiais. Compras: selección de provedores e

   planificación das compras.

   Xestión do mantemento de equipamentos técnicos empregados en tratamentos de estética.

   Hixiene e desinfección aplicadas a tratamentos de estética integral. Área de desinfección: criterios de selección e aplicación de técnicas para a

hixiene, a desinfección e a

  esterilización de equipamentos e utensilios usados nos tratamentos de estética integral.

  Xestión de residuos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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BC3. Realización da análise estética

   Documentación técnica. Protección de datos. Arquivo ou ficheiro da documentación.

   Interpretación da documentación profesional.

   Aplicación de protocolos de acomodación da persoa usuaria: actitude profesional.

   Aplicación de técnicas de comunicación: entrevista.

   Aplicación de protocolos de técnicas de análise de alteracións estéticas.

   Análise estética personalizada para tratamentos de estética integral: análise de demandas e expectativas da clientela.

BC4. Deseño de tratamentos estéticos personalizados

   Clasificación de tratamentos: segundo a zona corporal (facial, corporal, seos, etc.), a alteración (deshidratación, flaccidez, obesidade, celulite,

acne, etc.), o tipo de pel (seca, graxa,  etc.),  o  efecto  desexado  (reafirmante,  antiestrés,  despigmentante,  etc.),  a  situación fisiolóxica

(embarazo, posparto, avellentamento, etc.), os equipamentos emprega-

dos (radiofrecuencia, IPL, láser, etc.), o sexo, o márketing (efecto lifting, satén), etc.

   Criterios de selección de técnicas manuais e equipamentos empregados en tratamentos

estéticos faciais e corporais.

   Criterios  de  selección  de  cosméticos  indicados  para  tratamentos  integrais:  pautas  de

preparación e manipulación, e métodos de aplicación.

   Criterios de integración dos medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos: efectos sumativos (sinerxía) e antagónicos (incompatibilidades entre os

medios).

   Protocolos personalizados de tratamentos de estética integral: interpretación dos datos

obtidos da análise estética e dos informes profesionais. Adecuación ás necesidades, ás

demandas e ás características da clientela. Elementos do protocolo personalizado.

BC5. Execución de tratamentos estéticos integrais

   Información técnica á clientela sobre o proceso.

   Técnicas previas: preparación da zona.

   Organización da execución de tratamentos faciais e corporais personalizados. Particularidades do protocolo personalizado: secuencia de

técnicas, regulación de parámetros e temporalización.

   Asesoramento posterior ao tratamento: pautas de vida saudable, posibles efectos secundarios e precaucións. Pautas de aplicación de

cosméticos de uso persoal.

BC6. Planificación da aplicación de coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de cirurxía e medicina estética

   Interpretación de informes e prescrición médica.

   Tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: tipos. Deseño do protocolo personalizado.

Indicacións e contraindicacións.

   Procesos de execución de tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: combinación de

técnicas manuais, cosmetolóxicas e electroestéticas; fases do proceso; precaucións.

BC7. Valoración da calidade dos servizos de estética e benestar

   Principais causas das deficiencias nos servizos estéticos básicos.

   Técnicas para detectar o grao de satisfacción da clientela.

   Técnicas para corrixir as desviacións producidas nos servizos de estética e benestar.

   Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1ª PARTE DA PROBA: consistirá nunha proba escrita que versará sobre os criterios de avaliación establecidos na programación.  Esta proba terá

carácter eliminatorio  e será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superarla.

2ª  PARTE DA PROBA: consistirá no desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios de avaliación

establecidos na programación Se cualificará de cero a dez puntos cada traballo por separado, tendo en conta tanto as fases do proceso como o

resultado obtido. Para superar esta parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os

traballos prácticos a nota será a media de todos eles.

A nota final será a media das duas probas(teórica e practica)cun peso do 50% cada unha delas

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte consistirá na resolución de preguntas e/ou supostos baseados nos criterios de avaliación cunha duración máxima de duas horas.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos

Esta proba será eliminatoria, e no caso de non superala xa non pasaría a segunda parte.

Material necesario: bolígrafo, lápis e material de debuxo.

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte tamén ten carácter eliminatorio  e consistirá no desembolvemento de diferentes supostos prácticos que se lle propoñan

relacionados cos criterios de avaliación establecidos na programación.O profesorado evaluador poderá facer cantas preguntas considere

necesarias sobre o desenvolvemento do proceso.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Para  desenvolvela, o/a alumno/a deberá traer  modelos reais sin patoloxías que contraindiquen o proceso, e os equipos necesarios (toallas,

espátulas, pinzas, bandós, esponxas, etc), acorde os contidos, exceptuando a cosmetolóxia que será aportada polo Centro.

A duración máxima desta proba será de tres horas

INSTRUCCIONS:

Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con
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capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0846 Cambios de forma permanente do cabelo 02016/2017 087

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JOSEFA PENSADO PAMPÍN,MARÍA DEL CARMEN FARALDO SÁNCHEZ,MARÍA ENCARNACIÓN GODOY
ARES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso.

RA2 - Personaliza o procedemento, para o que interpreta a análise capilar e as demandas formuladas.

RA3 - Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento.

RA5 - Aplica protocolos de alisamento ou desrizamento permanente e identifica as fases do proceso.

RA6 - Analiza os parámetros que definen a calidade nos procesos de cambio de forma permanente, controlando os aspectos que deban terse en conta na
avaliación de resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as fases dos cambios de forma permanente do cabelo.

CA1.2 Describíronse os mecanismos de acción dos produtos redutores e neutralizantes.

CA1.3 Comparáronse os procedementos de ondulación permanente ao longo da historia cos actuais.

CA1.4 Recoñecéronse os efectos dos cambios de forma permanente no cabelo.

CA1.5 Diferenciáronse os métodos de realización en función do enrolamento, o molde e os cosméticos.

CA1.6 Xustificáronse as vantaxes e os inconvenientes dos métodos de realización.

CA1.7 Determináronse os criterios de selección do método.

CA2.1 Identificáronse as demandas da persoa usuaria.

CA2.2 Especificáronse as características físicas e químicas do cabelo con repercusión nestas técnicas.

CA2.4 Identificáronse as alteracións do coiro cabeludo e do cabelo.

CA2.7 Xustificouse a proposta estética interpretando a demanda e a análise.

CA3.2 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA3.4 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal profesional.

CA3.5 Determináronse as medidas adecuadas para actuar en caso de riscos imprevistos.

CA3.6 Estudáronse as medidas de protección e seguridade do persoal profesional e a persoa usuaria.

CA3.7 Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr lesións óseas, circulatorias e musculares.

CA5.2 Determinouse a técnica de aplicación, segundo as características do cabelo.

CA5.11 Identificáronse tendencias e novos produtos de desrizamento e alisamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Determináronse os factores que afecten o resultado.

CA6.2 Relacionáronse os erros máis frecuentes na realización coa fase en que se produciran.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza os métodos de cambios de forma permanente do cabelo, analizando o desenvolvemento do proceso.

RA2 - Personaliza o procedemento, para o que interpreta a análise capilar e as demandas formuladas.

RA3 - Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento.

RA4 - Aplica protocolos de ondulación permanente, identificando os métodos de redución, enrolamento e neutralización do cabelo.

RA5 - Aplica protocolos de alisamento ou desrizamento permanente e identifica as fases do proceso.

RA6 - Analiza os parámetros que definen a calidade nos procesos de cambio de forma permanente, controlando os aspectos que deban terse en conta na
avaliación de resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.8 Establecéronse as contraindicacións da aplicación.

CA2.3 Recoñeceuse a influencia doutros procesos de peiteado (coloración, descoloración, etc.) na selección da técnica.

CA2.5 Rexistráronse os datos máis salientables na ficha técnica.

CA2.6 Deseñáronse procedementos de traballo personalizados.

CA3.1 Acondicionáronse as instalacións en óptimas condicións de seguridade e hixiene, aplicando os métodos de limpeza, desinfección e/ou esterilización
necesarios.

CA3.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA3.8 Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

CA3.9 Aplicáronse protocolos de hixiene e mantemento de lenzaría e ferramentas.

CA3.10 Seleccionáronse os moldes en función das características do cabelo e o resultado desexado.

CA3.11 Seleccionáronse os cosméticos adecuados para o cambio de forma permanente.

CA3.12 Manipuláronse e conserváronse os produtos químicos e cosméticos en condicións de seguridade e hixiene.

CA3.13 Refugáronse materiais e produtos non adecuados, caducados ou en mal estado, xestionando convenientemente a súa eliminación.

CA4.1 Comprobouse o estado do cabelo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Realizáronse as técnicas de hixiene previas á ondulación permanente.

CA4.3 Seleccionáronse os cosméticos e os utensilios en función da análise previa.

CA4.4 Realizouse a repartición do cabelo en función da montaxe seleccionada.

CA4.5 Realizouse o enrolamento do cabelo sobre os moldes segundo a secuencia establecida.

CA4.6 Verificouse a montaxe dos moldes.

CA4.7 Aplicáronse os líquidos redutores na fase de saturación.

CA4.8 Controlouse a evolución do proceso durante o tempo de exposición.

CA4.9 Aplicouse o neutralizante seguindo o procedemento establecido.

CA4.10 Realizáronse os axustes necesarios no proceso.

CA4.11 Aplicáronse normas de prevención, seguridade e protección ambiental estipuladas, durante o proceso de traballo.

CA4.12 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

CA5.1 Establecéronse parámetros para a realización de desrizamentos ou alisamentos do cabelo.

CA5.2 Determinouse a técnica de aplicación, segundo as características do cabelo.

CA5.3 Realizáronse as técnicas de hixiene previas ao proceso de desrizamento permanente.

CA5.4 Seleccionáronse os cosméticos e os accesorios necesarios para a aplicación da técnica.

CA5.5 Aplicáronse os líquidos redutores para o alisamento permanente.

CA5.6 Controlouse a evolución do proceso durante o tempo de exposición.

CA5.7 Aplicouse o neutralizante seguindo o procedemento establecido.

CA5.8 Realizáronse os axustes necesarios no proceso.

CA5.9 Aplicáronse normas de prevención, seguridade e protección ambiental estipuladas, durante o proceso de traballo.

CA5.10 Determináronse os coidados posteriores ao desrizamento.

CA5.12 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

CA6.3 Propuxéronse medidas para adecuar os resultados obtidos aos esperados e para mellorar a prestación do servizo.

CA6.4 Aplicáronse medidas para avaliar a satisfacción da persoa usuaria.

CA6.5 Adoptáronse medidas de resolución das desviacións producidas no desenvolvemento da actividade.

CA6.6 Seguiuse o protocolo de actuación en casos de irritacións e alerxias.
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UF1-Técnicas de cambio de forma permanente rizado/ondulado e alisado

BC1.Caracterización dos métodos de cambio de forma permanente

-Transformacions de cabelo mediante procedementos físicoquímico:descripción e caracteristicas orixe e evolución

-Cosmeticos reductores e neutralizantes:mecanismo de acción,indicacions e incompotivilidades

-Efectos físicos e químicos dos cambios de forma permanente

-Métodos de realización de cambios de forma permanente:vantaxes e inconvintes ,criterios de selección;contrindicacions das técni-cas

BC2.Personalización do procedemento de cambio de forma permanente

-Técnicas para detectar as demandas e necesidades,espectativas da persoa usuaria:instrumentos e fases

-Parametros físicos e químicos do cabelo con repercusión nos cambios de forma permanente:aplicación dos métodos de observa-ción.

-Identificación das alteracions do cabelo e no coiro cabeludo con repercusión nos cambios de forma permanente

-Influencia das técnicas de peiteado sobre o cambio de forma(tinción,descoloración,tratamentos cósmeticos,técnica de cor-te,permanente,etc)

-Elaboración e formalización da ficha técnica dos cambios de forma permanente

-Selección de técnicas en función da analise previa :ventaxe e inconvinte

BC3.Preparación do espazo de traballo

-Espazo de traballo e equipamento:organización ,hixiene e mantemento.

-Preparación do profesional.Medidas para a sua protección e da clienta

-Hixiene postural e ergonomia

-Prevención de accidentes e reacción adversas

-Cliterios de selección de utensilios.Tipos de moldes e caracteristicas:mantemento e limpeza

-Criterios de selección de aparellos emisores de calor humeda(vaporal etc) e calor seca (infravermerllos e aire): mantenimento e limpeza.

-Lencería e ferramentas: clasificación e descripción; mantenimento e limpeza.

-Cosméticos: criterios de selección, preparación, manipulación, aplicación e conservación dos cosméticos.

BC4. Aplicación de protocolos de ondulación permanente.

-Criterio de selección de técnicas previas á ondulación. Procedemento de traballo. Precaucións. Repartición do cabelo segundo a técnica de

montaxe.

-Técnicas de hixiene previas á ondulación permanente.

-Técnicas e tipos de enrolamento. Parámetros para a realización do enrolamento: zona de inicio, grosor e lonxitude da mecha, dirección, tracción,

utensilios, etc. Secuencia e orde de realización.

-Técnicas de saturación: tipos (directa e indirecta) e criterio de selección; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

-Técnica de neutralización: procedemento, fases, pautas de aplicación e criterio de selección; vantaxes e inconvenientes; precau-cións.

-Variables que determinan o proceso de ondulación permanente.

-Control do proceso.

-Xestión de residuos.

BC5. Aplicación de protocolos de alisamento e desrizamento permanente.

-Alisamento e desrizamento permanente: mecanismo de acción, efectos, indicacións e incompatibilidades. Criterio de selección de cosméticos

segundo a súa forma cosmética.

-Técnicas de hixiene previas ao desrizamento ou alisamento permanente.

-Técnicas de aplicación do redutor: procedemento, fases e pautas de realización; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

-Técnica de neutralización: procedemento, fases e pautas de realización; vantaxes e inconvenientes; precaucións.

-Control do proceso.

-Xestión de residuos.

BC6. Análise dos parámetros que definen a calidade nos procesos de cambio de forma permanente

-Factores mecánicos, químicos e térmicos que afectan o resultado na ondulación permanente.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Técnicas para avaliar o grao de satisfacción da persoa usuaria.

-Análise das desviacións producidas no proceso de cambio de forma permanente: control do rizo, volume e estado do cabelo.  -Asesoramento

profesional e propostas doutros tratamentos.

Criterios de cualificación:

Realización de tres exames: un exame teórico, de unha hora de duración, que será necesario aprobar con un mínimo de cinco para poder acceder

os dous exames prácticos, que a vez terán a duración de catro horas.

De cada exame práctico obterase unha nota e das dúas acadadas, farase unha media que a vez, fará media final co exame teórico.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Unha proba escrita que constará de entre cinco e vinte preguntas.

4.b) Segunda parte da proba

Unha proba práctica que constará de realización dunha permanente ondulada/rizada e unha segunda proba que constará nun desrizado

permanente.

O/a participante aportará dúas modelos, unha de cabelo liso e outra de cabelo ondulado/rizado e o material relacionado co módulo: útiles,

productos, aparatos e accesorios. As datas das probas serán publicadas dacordo a un calendario que será esposto.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0843 Coloración capilar 02016/2017 0210

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ANA MARÍA PARDELLAS DÍAZ,MARÍA DEL CARMEN FARALDO SÁNCHEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Propón cambios de cor do cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o seu estado e as demandas e os estilos presentados.

RA2 - Prepara a área de traballo e realiza as operacións previas aos cambios de cor, e xustifica a elección de medios e a preparación do produto.

RA3 - Aplica medidas e técnicas previas á coloración e á descoloración, e analiza o protocolo de aplicación.

RA4 - Aplica técnicas de coloración no cabelo e noutras zonas pilosas, seleccionando e xustificando o procedemento de traballo.

RA5 - Aplica técnicas de descoloración no cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o procedemento de traballo e o resultado final.

RA6 - Establece pautas de asesoramento, determinando os coidados e o mantemento da cor.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificouse a escala de tons da cor natural do cabelo.

CA1.2 Distinguíronse os tons e os reflexos da cor do cabelo nas cartas de cores.

CA1.3 Identificáronse os aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor.

CA1.4 Examinouse o estado do coiro cabeludo e do cabelo.

CA1.5 Recoñeceuse a influencia das alteracións e a cor do cabelo no proceso.

CA1.6 Recoñecéronse as características especiais doutras zonas pilosas.

CA1.7 Diferenciáronse os tipos de cambios de cor.

CA1.8 Identificáronse as tendencias de moda na coloración do cabelo.

CA1.9 Deseñouse a ficha da clientela.

CA1.10 Identificáronse as necesidades e as demandas da clientela para a proposta de cambio.

CA1.11 Rexistráronse na ficha técnica os datos obtidos.

CA2.1 Identificáronse as instalacións onde se realizan os cambios de cor capilar.

CA2.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

CA2.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de cambios de cor.

CA2.16 Establecéronse as condicións de seguridade e hixiene na preparación e na manipulación de cosméticos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.17 Determináronse os criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

CA3.3 Identificáronse as pautas de aplicación da proba de tolerancia.

CA3.4 Determináronse os casos en que estea indicado aplicar técnicas previas.

CA3.5 Diferenciáronse e establecéronse as pautas de aplicación das técnicas previas.

CA3.6 Xustificouse a elección das técnicas previas.

CA4.1 Analizáronse as bases científicas e os fundamentos da coloración temporal, semipermanente e permanente do cabelo e doutras zonas pilosas.

CA4.2 Identificáronse as fases do proceso da coloración temporal, semipermanente e permanente.

CA4.3 Diferenciáronse as pautas de aplicación dos colorantes temporais, semipermanentes e permanentes.

CA4.4 Relacionáronse os tipos de coloración temporal, semipermanente e permanente coas técnicas de aplicación.

CA4.5 Identificáronse as características dos cosméticos usados nos cambios de cor doutras zonas pilosas, como barba, bigote e cellas.

CA5.1 Analizáronse os fundamentos da descoloración.

CA5.2 Determináronse as fases do proceso de descoloración.

CA5.3 Establecéronse as variables que afectan o proceso de descoloración.

CA5.4 Identificáronse as técnicas de hidratación do cabelo postratamento.

CA5.9 Especificáronse as medidas de precaución e normas de seguridade.

CA6.1 Relacionáronse as características do cabelo cos cosméticos de mantemento.

CA6.3 Identificáronse as precaucións que cumpra tomar para o coidado dos cabelos descolorados.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Propón cambios de cor do cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o seu estado e as demandas e os estilos presentados.

RA2 - Prepara a área de traballo e realiza as operacións previas aos cambios de cor, e xustifica a elección de medios e a preparación do produto.

RA3 - Aplica medidas e técnicas previas á coloración e á descoloración, e analiza o protocolo de aplicación.

RA4 - Aplica técnicas de coloración no cabelo e noutras zonas pilosas, seleccionando e xustificando o procedemento de traballo.

RA5 - Aplica técnicas de descoloración no cabelo e noutras zonas pilosas, tendo en conta a relación entre o procedemento de traballo e o resultado final.

RA6 - Establece pautas de asesoramento, determinando os coidados e o mantemento da cor.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Examinouse o estado do coiro cabeludo e do cabelo.

CA1.5 Recoñeceuse a influencia das alteracións e a cor do cabelo no proceso.

CA1.6 Recoñecéronse as características especiais doutras zonas pilosas.

CA1.7 Diferenciáronse os tipos de cambios de cor.

CA1.8 Identificáronse as tendencias de moda na coloración do cabelo.

CA1.9 Deseñouse a ficha da clientela.

CA1.10 Identificáronse as necesidades e as demandas da clientela para a proposta de cambio.

CA1.11 Rexistráronse na ficha técnica os datos obtidos.

CA2.1 Identificáronse as instalacións onde se realizan os cambios de cor capilar.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de cambios de cor.

CA2.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de cambios de cor.

CA2.10 Preparouse a área de traballo para os cambios de cor.

CA2.11 Recoñecéronse os utensilios, os materiais e os equipamentos necesarios para os cambios de cor.

CA2.12 Xustificouse a selección de cosméticos para o cambio de cor.

CA2.13 Xustificouse a selección produto oxidante segundo as características do pelo.

CA2.14 Realizáronse os cálculos volumétricos para a dilución do oxidante en función das necesidades.

CA2.15 Realizouse a mestura dos cosméticos para o cambio de cor.

CA2.16 Establecéronse as condicións de seguridade e hixiene na preparación e na manipulación de cosméticos.

CA2.17 Determináronse os criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

CA3.1 Especificáronse as medidas de acomodación e protección da persoa usuaria e da profesional.

CA3.2 Xustificouse a aplicación da proba de tolerancia á tintura.

CA3.3 Identificáronse as pautas de aplicación da proba de tolerancia.

CA3.4 Determináronse os casos en que estea indicado aplicar técnicas previas.

CA3.5 Diferenciáronse e establecéronse as pautas de aplicación das técnicas previas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Xustificouse a elección das técnicas previas.

CA3.7 Aplicáronse as técnicas previas de mordente, prepigmentación ou decapaxe.

CA4.1 Analizáronse as bases científicas e os fundamentos da coloración temporal, semipermanente e permanente do cabelo e doutras zonas pilosas.

CA4.2 Identificáronse as fases do proceso da coloración temporal, semipermanente e permanente.

CA4.3 Diferenciáronse as pautas de aplicación dos colorantes temporais, semipermanentes e permanentes.

CA4.4 Relacionáronse os tipos de coloración temporal, semipermanente e permanente coas técnicas de aplicación.

CA4.5 Identificáronse as características dos cosméticos usados nos cambios de cor doutras zonas pilosas, como barba, bigote e cellas.

CA4.6 Estableceuse a secuencia dos pasos que cumpra seguir nas técnicas de coloración temporal, semipermanente e permanente do cabelo.

CA4.7 Aplicáronse diversos tipos de técnicas de coloración parcial.

CA4.8 Distinguíronse as técnicas complementarias nos procesos de coloración.

CA4.9 Identificáronse as variables que determinan o proceso de coloración.

CA4.10 Avaliouse o resultado obtido.

CA4.11 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

CA5.2 Determináronse as fases do proceso de descoloración.

CA5.3 Establecéronse as variables que afectan o proceso de descoloración.

CA5.4 Identificáronse as técnicas de hidratación do cabelo postratamento.

CA5.5 Aplicáronse cosméticos descolorantes sobre cabelo con cor natural e sobre cabelo tinguido.

CA5.6 Relacionouse o grao de descoloración co tempo de exposición, como factor determinante do proceso.

CA5.7 Utilizáronse diversas técnicas de descoloración para a realización de mechas.

CA5.8 Realizáronse técnicas de retoques.

CA5.9 Especificáronse as medidas de precaución e normas de seguridade.

CA5.10 Aplicáronse normas para a xestión dos residuos xerados.

CA6.1 Relacionáronse as características do cabelo cos cosméticos de mantemento.

CA6.2 Vinculáronse as pautas de mantemento coa permanencia da cor.

CA6.3 Identificáronse as precaucións que cumpra tomar para o coidado dos cabelos descolorados.

CA6.4 Propuxéronse medidas para mellorar o resultado do servizo.

CA6.5 Determináronse os criterios que permiten avaliar os resultados finais obtidos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.6 Obtívose información sobre o grao de satisfacción da clientela.

MINIMOS EXIXIBLES

Cor natural do cabelo: características e escala de tons e reflexos

Teoría da cor e a súa influencia nos procesos de cambios de cor.

Propiedades da cor: ton, intensidade e reflexo.

Escalas de tons, reflexos e matices. Cartas de cores.

Identificación dos aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor. Estudo estético.

Estudo das características do coiro cabeludo e do estado do cabelo. Características

especiais doutras zonas pilosas: barba, bigote e cellas. Influencia das alteracións cromáticas

do cabelo nos procesos de cambios de cor.

Clasificación dos procesos de cambios de cor capilar: segundo a duración dos efectos, a

composición dos cosméticos e a acción sobre o talo capilar.

Estilos nos cambios de cor: tendencias.

Ficha técnica da clientela.

Proposta de cambios de cor:

Análise das necesidades e das demandas da clientela.

Adaptación ás necesidades e demandas, e ás características persoais

Teoría da cor e a súa influencia nos procesos de cambios de cor.

Propiedades da cor: ton, intensidade e reflexo.

Escalas de tons, reflexos e matices. Cartas de cores.

Identificación dos aspectos que condicionan o proceso de cambio de cor. Estudo estético.

Estudo das características do coiro cabeludo e do estado do cabelo. Características

especiais doutras zonas pilosas: barba, bigote e cellas. Influencia das alteracións cromáticas

do cabelo nos procesos de cambios de cor.

Clasificación dos procesos de cambios de cor capilar: segundo a duración dos efectos, a

composición dos cosméticos e a acción sobre o talo capilar.

Estilos nos cambios de cor: tendencias.

Ficha técnica da clientela.

Proposta de cambios de cor:

Análise das necesidades e das demandas da clientela.

Adaptación ás necesidades e demandas, e ás características persoais

Área de cambios de cor capilar: espazos, equipamento e ambiente.

Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (hixiene,

maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).

Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e

superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

Importancia do traballo en equipo.

Recepción e atención á clientela para o proceso de cambios de cor. Normas para a primeira

cita.

Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

Seguridade e hixiene nos procesos de cambios de cor. Aplicación de métodos de hixiene,

desinfección e esterilización.

Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante os procesos de

cambios de cor. Hixiene postural e ergonomía.

Utensilios e materiais: descrición, características e pautas de utilización.

Criterios de selección do produto colorante, do produto oxidante e do cosmético descolorante:

pautas de preparación e manipulación.

Cosméticos específicos para os cambios de cor en cellas.

Criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización: pautas de aplicación

Área de cambios de cor capilar: espazos, equipamento e ambiente.

Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (hixiene,

maquillaxe, peiteado, indumentaria e complementos).

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e

superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

Importancia do traballo en equipo.

Recepción e atención á clientela para o proceso de cambios de cor. Normas para a primeira

cita.

Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento

e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

Seguridade e hixiene nos procesos de cambios de cor. Aplicación de métodos de hixiene,

desinfección e esterilización.

Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante os procesos de

cambios de cor. Hixiene postural e ergonomía.

Utensilios e materiais: descrición, características e pautas de utilización.

Criterios de selección do produto colorante, do produto oxidante e do cosmético descolorante:

pautas de preparación e manipulación.

Cosméticos específicos para os cambios de cor en cellas.

Criterios de selección de métodos de hixiene, desinfección e esterilización: pautas deaplicación

e acomodación da clientela e medidas de protección do persoal profesional e da persoa

usuaria.

Proba de tolerancia: pautas e criterios de realización.

Técnicas previas á coloración permanente: procedementos de traballo.

Precaucións: técnicas de mordente, prepigmentación e decapaxe

Proceso de coloración temporal e semipermanente. Técnicas de aplicación de colorantes

vexetais, metálicos sintéticos e mesturas: formas cosméticas, procedemento, fases e

pautas de aplicación.

Procesos de coloración permanente total: procedemento, fases e pautas de aplicación.

Factores que interveñen na aplicación. Técnicas complementarias.

Procesos de coloración permanente parcial: procedemento, fases e pautas de aplicación.

Factores que interveñen na aplicación. Técnicas complementarias.

¿ Variables que determinan o proceso de coloración.

¿ Control do proceso

Fundamentos da descoloración.

Variables ou factores que determinan o proceso de descoloración. Métodos e técnicas
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para acelerar o proceso: calor húmida, vapor, calor seca, infravermellos, etc.

Técnicas da descoloración total do cabelo e outras zonas pilosas: fases e tempos do

proceso. Pautas de aplicación do descolorante en cabelos naturais e tinguidos.

Técnicas da descoloración parcial do cabelo e outras zonas pilosas: fases e tempos do

proceso. Pautas de aplicación con gorro, con papel, con peite, etc.

Descoloración como técnica previa á coloración.

Procedemento de aplicación de retoques.

Precaucións e normas de seguridade para a descoloración.

Control do proceso de descoloración.

Cosmética reparadora de mantemento do cor. Criterios de selección e manipulación.

Asesoramento na venda de cosméticos de mantemento e coidados do pelo descolorado

e coloreado.

Pautas para o mantemento da cor e coidado do pelo descolorado.

Parámetros que definen a calidade nos procesos de cambios de cor capilar.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Aspectos a valorar:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen  tipo test as respostas equivocadas

puntuarán negativamente 0,25, preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª  Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración  numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

 CARACTERÍSTICAS:

Proba escrita  onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo:

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio.Pode constar de 5

preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen  tipo test as respostas equivocadas puntuarán negativamente 0,25,

preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

4.a) Primeira parte da proba
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Bolígrafo de tinta negra ou azul

Tempo: 2 sesións

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERÍSTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Deberá traer Un maniquie de pelo medio  que  se adapte a proba a realizar,  utiles adecuados a este módulo

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 4 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será

motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0643 Márketing e venda en imaxe persoal 02016/2017 070

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ELENA VARELA SUÁREZ,MARÍA JOSÉ TUTOR CRESPO,MARINA LUCÍA GALIANA GALÁN,ANA
MARÍA ABEL SOUTO (Subst.),JOSÉ RAMÓN VIDAL JUVIÑO (Subst.),NURIA TARRÍO YÁÑEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado NURIA TARRÍO YÁÑEZ

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica os produtos e os servizos en empresas de imaxe persoal, aplicando técnicas de márketing.

RA2 - Determina as necesidades da clientela, para o que analiza as motivacións de compra de produtos e servizos de imaxe persoal.

RA3 - Establece pautas de atención á clientela, utilizando as técnicas de comunicación e as súas ferramentas.

RA4 - Utiliza técnicas de promoción e publicidade, e xustifica a selección dos instrumentos empregados.

RA5 - Aplica as técnicas do merchandising promocional, utilizando os instrumentos específicos e adecuándoos á imaxe da empresa.

RA6 - Realiza demostracións de venda de servizos e produtos de imaxe persoal, para o que define as etapas e utiliza as técnicas específicas.

RA7 - Avalía a calidade do servizo e trata as reclamacións e as queixas, aplicando procedementos de resolución de conflitos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Caracterizouse o márketing no ámbito da imaxe persoal.

CA1.2 Identificáronse os tipos de márketing.

CA1.3 Determináronse os elementos do márketing mix que pode utilizar a empresa.

CA1.4 Establecéronse as diferenzas entre un ben, como produto tanxible, e un servizo.

CA1.5 Especificáronse as características propias dos servizos de imaxe persoal.

CA1.6 Analizouse a importancia do prezo como ferramenta do márketing mix.

CA1.7 Recoñecéronse os tipos de canles de distribución (por xunto e polo miúdo) relacionados coa imaxe persoal.

CA1.8 Valoráronse as franquías de peiteado e estética como un tipo de distribución con posibilidades de autoemprego.

CA1.9 Identificáronse os elementos da servución.

CA1.10 Simulouse a creación dun servizo de imaxe persoal aplicando as ferramentas do márketing.

CA1.11 Definíronse as fases do plan de márketing.

CA2.1 Identificouse a clientela como elemento máis importante nas empresas de imaxe persoal.

CA2.2 Estableceuse a clasificación da clientela segundo a súa tipoloxía, o seu carácter e o seu papel.

CA2.3 Analizáronse as variables que inflúen no consumo da clientela de imaxe persoal.

CA2.4 Identificáronse as motivacións de compra da clientela.

CA2.5 Establecéronse as fases do proceso de compra.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.6 Especificáronse os niveis de motivación da teoría de Maslow.

CA2.7 Definíronse criterios de calidade na prestación de servizos de imaxe persoal.

CA2.8 Valorouse a importancia de conseguir a satisfacción da clientela como parte do proceso da venda.

CA2.9 Determináronse os mecanismos de fidelización da clientela.

CA3.1 Determinouse o protocolo de atención á clientela en todas as fases do proceso desde a recepción ata a despedida.

CA3.2 Identificáronse os elementos, as etapas, as barreiras e os obxectivos da comunicación.

CA3.3 Identificáronse os instrumentos que utilizan as empresas de imaxe persoal na comunicación interna e externa.

CA3.4 Caracterizouse a comunicación verbal coas persoas usuarias.

CA3.5 Estableceuse a secuencia de actuación nunha presentación ou charla comercial.

CA3.6 Identificáronse as fases da comunicación telefónica.

CA3.7 Analizáronse os instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarxetas, etc.).

CA3.8 Valorouse a importancia da comunicación xestual nas relacións comerciais.

CA3.9 Realizáronse demostracións de produtos e servizos.

CA4.1 Identificáronse os obxectivos da publicidade.

CA4.2 Establecéronse as fases dunha campaña publicitaria.

CA4.3 Especificáronse os medios publicitarios máis utilizados polas empresas do sector.

CA4.4 Relacionáronse os instrumentos da promoción cos obxectivos e os efectos.

CA4.5 Establecéronse as fases dunha campaña de promoción

CA4.6 Realizouse unha campaña promocional dun produto ou servizo de estética.

CA5.1 Establecéronse os obxectivos do merchandising.

CA5.2 Clasificáronse os tipos de compras segundo o comportamento da clientela.

CA5.3 Especificáronse os elementos do merchandising.

CA5.4 Relacionáronse os efectos da ambientación visual, sonora e olfactiva co proceso de venda.

CA5.5 Estableceuse a distribución dos espazos e os produtos nos puntos de venda.

CA5.6 Identificáronse os carteis e os expositores como instrumentos de publicidade no lugar de venda.

CA5.7 Analizouse a función do escaparate e a súa influencia na decisión de compra das persoas.

CA5.8 Aplicáronse e combináronse os elementos do merchandising.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Identificáronse as calidades, as actitudes, as aptitudes e as habilidades que debe reunir o persoal asesor de vendas nas relacións comerciais.

CA6.2 Establecéronse as técnicas de asertividade utilizadas nas relacións comerciais.

CA6.3 Aplicáronse técnicas de asertividade e habilidades sociais.

CA6.4 Valorouse a importancia da imaxe persoal e profesional do persoal asesor de vendas como primeira carta de presentación.

CA6.5 Establecéronse as fases e as técnicas de venda.

CA6.6 Estableceuse a argumentación comercial como fórmula de recomendación á clientela.

CA6.7 Establecéronse as pautas para a resolución de obxeccións á venda.

CA6.8 Identificáronse os sinais de pechamento da venda.

CA6.9 Establecéronse estratexias para o pechamento dunha venda.

CA6.10 Identificouse e expúxose a información que se lle debe achegar á clientela para a asesorar sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe
persoal.

CA6.11 Aplicáronse técnicas de asesoramento sobre o uso de cosméticos e servizos de imaxe persoal.

CA6.12 Establecéronse os procedementos para o seguimento posvenda nos procesos comerciais.

CA7.1 Deseñáronse cuestionarios para avaliar a atención recibida e o grao de satisfacción da clientela.

CA7.2 Describiuse o procedemento para a resolución de conflitos e reclamacións.

CA7.3 Describiuse o procedemento para a recollida de reclamacións.

CA7.4 Identificáronse as alternativas ao procedemento que se lle poidan ofrecer á clientela ante reclamacións doadamente arranxables.

CA7.5 Comprobouse que se dispoña dos formularios oficiais de reclamación e que se informara a clientela da súa dispoñibilidade.

CA7.6 Trasladouse a información sobre a reclamación segundo a orde xerárquica preestablecida.

CA7.7 Rexistrouse a información do seguimento posvenda, de incidencias, de peticións e de reclamacións de clientes como indicadores para mellorar a
calidade do servizo prestado e aumentar a fidelización.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica os produtos e os servizos en empresas de imaxe persoal, aplicando técnicas de márketing.

RA2 - Determina as necesidades da clientela, para o que analiza as motivacións de compra de produtos e servizos de imaxe persoal.

RA3 - Establece pautas de atención á clientela, utilizando as técnicas de comunicación e as súas ferramentas.

RA4 - Utiliza técnicas de promoción e publicidade, e xustifica a selección dos instrumentos empregados.

RA5 - Aplica as técnicas do merchandising promocional, utilizando os instrumentos específicos e adecuándoos á imaxe da empresa.

RA6 - Realiza demostracións de venda de servizos e produtos de imaxe persoal, para o que define as etapas e utiliza as técnicas específicas.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA7 - Avalía a calidade do servizo e trata as reclamacións e as queixas, aplicando procedementos de resolución de conflitos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Establecéronse as diferenzas entre un ben, como produto tanxible, e un servizo.

CA1.5 Especificáronse as características propias dos servizos de imaxe persoal.

CA1.9 Identificáronse os elementos da servución.

CA1.10 Simulouse a creación dun servizo de imaxe persoal aplicando as ferramentas do márketing.

CA2.4 Identificáronse as motivacións de compra da clientela.

CA2.5 Establecéronse as fases do proceso de compra.

CA2.6 Especificáronse os niveis de motivación da teoría de Maslow.

CA2.9 Determináronse os mecanismos de fidelización da clientela.

CA3.1 Determinouse o protocolo de atención á clientela en todas as fases do proceso desde a recepción ata a despedida.

CA3.4 Caracterizouse a comunicación verbal coas persoas usuarias.

CA3.5 Estableceuse a secuencia de actuación nunha presentación ou charla comercial.

CA3.6 Identificáronse as fases da comunicación telefónica.

CA3.7 Analizáronse os instrumentos de comunicación escrita (cartas, folletos, tarxetas, etc.).

CA3.9 Realizáronse demostracións de produtos e servizos.

CA4.2 Establecéronse as fases dunha campaña publicitaria.

CA4.3 Especificáronse os medios publicitarios máis utilizados polas empresas do sector.

CA4.6 Realizouse unha campaña promocional dun produto ou servizo de estética.

CA5.6 Identificáronse os carteis e os expositores como instrumentos de publicidade no lugar de venda.

CA5.7 Analizouse a función do escaparate e a súa influencia na decisión de compra das persoas.

CA6.4 Valorouse a importancia da imaxe persoal e profesional do persoal asesor de vendas como primeira carta de presentación.

CA6.7 Establecéronse as pautas para a resolución de obxeccións á venda.

CA6.8 Identificáronse os sinais de pechamento da venda.

CA7.1 Deseñáronse cuestionarios para avaliar a atención recibida e o grao de satisfacción da clientela.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA7.2 Describiuse o procedemento para a resolución de conflitos e reclamacións.

CA7.3 Describiuse o procedemento para a recollida de reclamacións.

CA7.4 Identificáronse as alternativas ao procedemento que se lle poidan ofrecer á clientela ante reclamacións doadamente arranxables.

CA7.7 Rexistrouse a información do seguimento posvenda, de incidencias, de peticións e de reclamacións de clientes como indicadores para mellorar a
calidade do servizo prestado e aumentar a fidelización.

¿ Definición e conceptos básicos de márketing.

¿ Márketing nas empresas de imaxe persoal. Tipos de márketing.

¿ Márketing mix: características e elementos.

¿ Produtos e servizos en imaxe persoal: características.

¿ Servución.

¿ Creación de servizos de imaxe persoal. Factores que interveñen: profesionais, infraestruturas,

materiais e clientela.

¿ Plan de márketing: fases.

a satisfacción da clientela.

¿ Fidelización da clientela.

BC3. Pautas de atención á clientela

¿ Protocolo de atención á clientela en cada fase do proceso.

¿ Etapas e elementos do proceso de comunicación.

¿ Obxectivos da comunicación. Tipos de comunicación nunha empresa de imaxe persoal.

¿ Comunicación verbal oral: técnicas de comunicación interpersoal ou colectiva; barreiras

da comunicación; organización de charlas; comunicación telefónica.

¿ Comunicación verbal escrita: normas de comunicación e expresión escrita; instrumentos

de comunicación escrita empregados nas empresas de imaxe persoal (cartas, folletos,

documentos internos, tarxetas, etc.).

¿ Comunicación xestual.

¿ Presentación e demostración dun produto ou servizo: pautas de realización.

¿ Publicidade: concepto e obxectivos. Campaña publicitaria: fases. Mensaxe e medios

publicitarios. Elementos que conforman a publicidade como técnica de venda.

¿ Promoción de vendas: concepto e clasificación. Principais obxectivos e efectos que perseguen

as promocións. Instrumentos promocionais utilizados no sector.

¿ Campaña promocional: fases e deseño en imaxe persoal.

¿ Concepto de merchandising. Merchandising básico e promocional. O merchandising no

centro de beleza.

¿ Tipos de compras: compras previstas e por impulso.

¿ Elementos do merchadising: ambientación xeral, puntos de venda, elementos exteriores

do establecemento e escaparates. Publicidade no lugar de venda (PLV): carteis e expositores.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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BC6. Técnicas de venda en imaxe persoal

¿ Características do persoal asesor de vendas en imaxe persoal: asertividade e empatía;

imaxe persoal e profesional.

¿ Fases e técnicas de venda. Argumentación comercial. Obxeccións: clasificación e tratamento.

Pechamento da venda: sinais, técnicas e tipos. Venda cruzada.

¿ Asesoramento profesional na venda de cosméticos e servizos de imaxe persoal. Fichas

de apoio técnico á venda de cosméticos.

Páxina 77 de 102

¿ Servizo de asistencia posvenda. Seguimento comercial ou posvenda: documentación de

seguimento. Procedementos posvenda utilizados. Análise da información: informes

comerciais.

¿ Valoración da clientela da atención recibida. Cuestionarios de satisfacción.

¿ Procedementos para a resolución de queixas e reclamacións.

¿ Elementos dunha queixa ou reclamación.

¿ Formularios oficiais de reclamación ou queixas.

¿ Procedemento de recollida das reclamacións.

¿ Documentos necesarios ou probas nunha reclamación.

¿ Fases da resolución de queixas e reclamacións.

A proba libre do módulo de Márketing e venda en imaxe persoal constará de dúas partes. A primeira consistirá nunha proba teórica, que versará

sobre os contidos teóricos do módulo; e terá carácter eliminatorio, é dicir, se non se supera esta parte non se poderá pasar á segunda.  A segunda

parte consistirá nunha proba práctica, que haberá que superar para acadar a avaliación positiva da proba libre.

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita que versará sobre os contidos da programacion

A cualificación desta primeira parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da

puntuación total deste primeiro exame para acceder ao exame da parte práctica, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Esta proba

ten, polo tanto, carácter eliminatorio.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes, expresada en números enteiros, redondeada

á unidade máis próxima (no caso de haber decimais). As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na

segunda parte. No caso do alumnado que suspenda a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignárselle será de 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita

A cualificación desta primeira parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da

puntuación total deste primeiro exame para acceder ao exame da parte práctica, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Esta proba

ten, polo tanto, carácter eliminatorio.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio. Os contidos prácticos

serán cualificados mediante a realización de un ou varios supostos prácticos. A cualificación desta segunda parte da proba será de cero a dez

puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da puntuación total desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como

mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra. Non se precisan instrumentos especiais para o desenvolvemento

desta proba.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0845 Técnicas de corte do cabelo 02016/2017 0210

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ PURRIÑOS,MARÍA DEL CARMEN FARALDO SÁNCHEZ

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara e identifica a zona de traballo, para o que selecciona os medios, os utensilios e as ferramentas.

RA2 - Caracteriza as técnicas de corte en relación co efecto visual pretendido.

RA3 - Realiza propostas de cortes de cabelo, analizando as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

RA4 - Corta o cabelo con tesoira, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo de corte.

RA5 - Corta o cabelo con navalla, tendo en conta a relación entre o método e o estilo de corte.

RA6 - Realiza corte de cabelo con máquina, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo do corte.

RA7 - Realiza estilos de corte, para o que determina as técnicas e as ferramentas necesarias.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos de corte do cabelo.

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA1.6 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de corte do cabelo.

CA1.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA1.10 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de corte do cabelo.

CA1.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de corte do cabelo.

CA1.12 Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

CA1.17 Seguiuse a normativa actual de control de utensilios cortantes.

CA2.1 Identificáronse as técnicas e os estilos de corte.

CA2.2 Caracterizouse a técnica do corte recto, desfilado, dentado, entresacado, peliscado, etc.

CA2.8 Relacionouse o procedemento de cada técnica cos efectos e os resultados pretendidos.

CA3.1 Identificáronse as características e as alteracións do cabelo con influencia no corte.

CA3.2 Establecéronse pautas para a detección de necesidades e demandas da persoa usuaria.

CA3.4 Seleccionáronse as imaxes e fotografías de peiteados en función do estilo de corte proposto.

CA3.5 Identificáronse os elementos dun bosquexo.

CA3.6 Realizáronse bosquexos gráficos para a proposta de corte.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaborar deseños de corte do cabelo.

CA4.5 Estableceuse o procedemento para a realización do corte.

CA4.6 Valorouse a importancia da mecha guía.

CA4.7 Estableceuse a secuencia do corte na orde establecida.

CA5.1 Establecéronse as diferenzas entre o corte con navalla e con tesoira.

CA5.2 Establecéronse pautas para o manexo da navalla.

CA5.3 Realizouse a montaxe e a desmontaxe da coitela.

CA5.7 Determináronse as precaucións que cumpra ter en conta no manexo da navalla.

CA6.1 Establecéronse pautas para o manexo da máquina.

CA6.7 Aplicáronse procedementos establecidos na realización de corte con máquina.

CA7.1 Caracterizáronse os estilos de corte.

CA7.2 Adaptouse o estilo de corte á análise previa das características da persoa usuaria.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Prepara e identifica a zona de traballo, para o que selecciona os medios, os utensilios e as ferramentas.

RA2 - Caracteriza as técnicas de corte en relación co efecto visual pretendido.

RA3 - Realiza propostas de cortes de cabelo, analizando as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

RA4 - Corta o cabelo con tesoira, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo de corte.

RA5 - Corta o cabelo con navalla, tendo en conta a relación entre o método e o estilo de corte.

RA6 - Realiza corte de cabelo con máquina, tendo en conta a relación entre a técnica e as características do cabelo e o estilo do corte.

RA7 - Realiza estilos de corte, para o que determina as técnicas e as ferramentas necesarias.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso.

CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.5 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA1.7 Aplicáronse medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria.

CA1.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

CA1.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de corte do cabelo.

CA1.12 Caracterizáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

CA1.13 Seleccionáronse modelos básicos de tesoiras, navallas e máquinas.

CA1.14 Establecéronse pautas para unha correcta hixiene postural.

CA1.15 Seleccionouse a lenzaría e os utensilios auxiliares para o corte.

CA1.16 Aplicáronse os protocolos de hixiene e mantemento de ferramentas e utensilios.

CA1.17 Seguiuse a normativa actual de control de utensilios cortantes.

CA2.2 Caracterizouse a técnica do corte recto, desfilado, dentado, entresacado, peliscado, etc.

CA2.3 Determináronse os utensilios empregados en cada técnica.

CA2.4 Establecéronse as liñas de corte para cada técnica.

CA2.5 Estableceuse a secuencia das fases de execución.

CA2.6 Determináronse as zonas de aplicación.

CA2.7 Seleccionáronse procedementos para a realización de técnicas de desfilado, dentado, entresacado, peliscado, etc.

CA2.8 Relacionouse o procedemento de cada técnica cos efectos e os resultados pretendidos.

CA3.1 Identificáronse as características e as alteracións do cabelo con influencia no corte.

CA3.2 Establecéronse pautas para a detección de necesidades e demandas da persoa usuaria.

CA3.3 Relacionáronse as proporcións faciais e corporais co cambio de lonxitude do cabelo.

CA3.4 Seleccionáronse as imaxes e fotografías de peiteados en función do estilo de corte proposto.

CA3.6 Realizáronse bosquexos gráficos para a proposta de corte.

CA3.7 Utilizáronse aplicacións informáticas para elaborar deseños de corte do cabelo.

CA4.1 Establecéronse pautas para o manexo e a suxeición da tesoira.

CA4.2 Relacionáronse os movementos de tesoira co tipo de liña.

CA4.3 Efectuáronse as técnicas previas para o corte do cabelo.

CA4.4 Determináronse as particións no cabelo previas ao corte.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.5 Estableceuse o procedemento para a realización do corte.

CA4.6 Valorouse a importancia da mecha guía.

CA4.7 Estableceuse a secuencia do corte na orde establecida.

CA4.8 Aplicáronse os procedementos establecidos na realización do corte con tesoira.

CA5.1 Establecéronse as diferenzas entre o corte con navalla e con tesoira.

CA5.2 Establecéronse pautas para o manexo da navalla.

CA5.3 Realizouse a montaxe e a desmontaxe da coitela.

CA5.4 Establecéronse as seccións e as liñas para a realización do corte con navalla.

CA5.5 Relacionouse o ángulo de inclinación da navalla co efecto pretendido.

CA5.6 Estableceuse a secuencia de actuación.

CA5.7 Determináronse as precaucións que cumpra ter en conta no manexo da navalla.

CA5.8 Aplicáronse procedementos de realización do corte con navalla.

CA6.1 Establecéronse pautas para o manexo da máquina.

CA6.2 Seleccionáronse os accesorios e os utensilios en función da lonxitude desexada do cabelo.

CA6.3 Realizáronse a montaxe e a desmontaxe dos compoñentes e dos accesorios.

CA6.4 Verificouse o estado da máquina.

CA6.5 Realizáronse técnicas para o acondicionamento do cabelo.

CA6.6 Estableceuse a orde de realización do corte con máquina.

CA6.7 Aplicáronse procedementos establecidos na realización de corte con máquina.

CA6.8 Realizouse a perfilaxe dos contornos e outras técnicas de finalización.

CA7.2 Adaptouse o estilo de corte á análise previa das características da persoa usuaria.

CA7.3 Relacionouse o estilo de corte proposto con outros procesos (cambio de cor, forma, etc.).

CA7.4 Seleccionáronse cosméticos e ferramentas en función das necesidades.

CA7.5 Seleccionáronse as técnicas en función do resultado final.

CA7.6 Aplicáronse os procedementos establecidos para cada estilo de corte.

CA7.7 Aplicáronse as técnicas de finalización do corte de cabelo.

CA7.8 Avaliouse o resultado final.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA7.9 Mantívose unha actitude ordenada e metódica na realización das actividades de traballo.

As probas libres de cada módulo consisten en dúas partes a primeira delas aten-dera aos criterios de avaliación do currículo e a segunda

deseñarase para cubrir os coñecementos prácticos. Cada unha destas partes terán carácter eliminatorio e cua-lificaranse de 0 a 10 puntos , é

preciso un  mínimo de cinco puntos , para ter supe-rada a proba. A cualificación final obtida por cada aspirante en cada módulo será numérica ,

entre 1 e 10, sen decimais, correspondendo na media aritmética das cua-lificacións obtidas en cada unha das partes,  expresada cun números

enteiros  e re-dondeada á unidade máis próxima.

MINIMOS EXIXIBLES

Distribución de espazos. Ambiente: importancia da luz e do sistema de renovación do

aire.

Utensilios e ferramentas de corte: características, tipos (peites e cepillos, tesoiras, navallas

e máquinas), elementos e accesorios.

Recepción e atención á clientela para o proceso de corte do cabelo. Normas para a primeira

cita.

Preparación do profesional e da área de traballo: medidas de protección do persoal profesional

e da persoa usuaria. Hixiene postural. Lenzaría e utensilios auxiliares para o

corte. Criterios de distribución de utensilios e materiais na área de traballo.

Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e

superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

Importancia do traballo en equipo.

Identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a

superiores ou diferentes profesionais.

Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de corte do cabelo.

Instalacións. Seguridade e hixiene: aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante o proceso de corte

do cabelo. Ergonomía e hixiene postural.

Criterios de selección das medidas de hixiene e desinfección de utensilios, aparellos e

ferramentas utilizadas no corte.

Distribución de espazos. Ambiente: importancia da luz e do sistema de renovación do

aire.

Utensilios e ferramentas de corte: características, tipos (peites e cepillos, tesoiras, navallas

e máquinas), elementos e accesorios.

Recepción e atención á clientela para o proceso de corte do cabelo. Normas para a primeira

cita.

Preparación do profesional e da área de traballo: medidas de protección do persoal profesional

e da persoa usuaria. Hixiene postural. Lenzaría e utensilios auxiliares para o

corte. Criterios de distribución de utensilios e materiais na área de traballo.

Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e

superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Importancia do traballo en equipo.

Identificación das necesidades e as demandas da clientela. Asesoramento e derivación a

superiores ou diferentes profesionais.

Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de corte do cabelo.

Instalacións. Seguridade e hixiene: aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante o proceso de corte

do cabelo. Ergonomía e hixiene postural.

Criterios de selección das medidas de hixiene e desinfección de utensilios, aparellos e

ferramentas utilizadas no corte.

Parámetros que caracterizan as técnicas de corte. Liña de corte.

Técnicas de corte recto, desfilado, dentado e entresacado ou baleirado, peliscado, etc.:

utensilios empregados e forma de realización.

Efectos visuais: parámetros que definen os efectos: volume, lonxitude, peso, densidade

e simetría.

Análise do cabelo e do coiro cabeludo: identificación das características e as alteracións

do cabelo e do coiro cabeludo con influencia nas técnicas de corte.

Análise morfolóxica facial e corporal: proporcións e xeometría morfolóxica da cabeza.

Proporcións corporais e a súa influencia na elección do cambio de lonxitude do cabelo.

Análise de demandas e as necesidades da clientela.

Proposta de corte ou cambio de lonxitude do cabelo: elementos do deseño e da proposta.

Bosquexos e a súa relación coas técnicas de corte. Deseño de cambios de lonxitude con

programas informáticos. Interpretación de bosquexos, imaxes e fotografías.

Técnica de utilización da tesoira: formas de suxeición e tipos de movemento.

Preparación do corte con tesoira: operacións previas. Distribución do cabelo ou particións.

Pautas de aplicación.

Protocolo de execución. Procedementos segundo a técnica e os resultados pretendidos.

Mecha guía. Criterios de selección da técnica de corte de pelo con tesoira. Tipos de corte

con tesoira: orde e secuencia.

Técnica de utilización da navalla: suxeición; medidas de protección.

Preparación do corte con navalla: técnicas previas. Distribución do cabelo ou particións.

Pautas de aplicación.

Protocolo de execución: procedementos segundo a técnica e os resultados pretendidos.

Criterios de selección das técnicas de corte de pelo con navalla: orde, precaucións e secuencia.

Técnica de utilización da máquina: xeito de suxeición e manexo.

Preparación do corte con máquina: criterios de selección de accesorios.

Técnicas previas ao corte. Distribución do cabelo ou particións. Pautas de aplicación

Técnica de utilización da máquina: xeito de suxeición e manexo.

Preparación do corte con máquina: criterios de selección de accesorios.

Técnicas previas ao corte. Distribución do cabelo ou particións. Pautas de aplicación

Protocolo de execución: procedementos segundo a técnica e os resultados pretendidos.

Tipos de corte con máquina: orde e secuencia

Características dos estilos de corte.

Coordinación de técnicas. Criterios de selección de cosméticos e ferramentas. Criterios

de integración de técnicas para realizar o estilo proposto.

Procesos de execución de estilos de corte: fases, secuencia e xeito de realización. Interpretación

- 7 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

dos datos obtidos da análise para a personalización do corte de cabelo

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen  tipo test as respostas equivocadas

puntuarán negativamente 0,25, preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª  Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración  numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS :

Proba escrita  onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo .

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a 1ª parte da proba, que terá carácter eliminatorio. Pode constar de 5

preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen  tipo test as respostas equivocadas puntuarán negativamente 0,25,

preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

Bolígrafo de tinta negra ou azul

Tempo: 2 HORAS

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERISTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre maniquies .

Debera traer: 1 maniquie de pelo largo, tesoiras de todos os tipos, navallas,peines, cepillos e todos os útiles necesarios para a realización de este

modulo

uniforme e calzado adecuado.
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Tempo: 3 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será

motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0842 Peiteados e recollidos 02016/2017 0266

MP0842_12 Peiteados e acabamentos 02016/2017 0170

MP0842_22 Recollidos, perrucas e extensións 02016/2017 096

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo BEATRIZ GARCÍA VEIGA,JAVIER PENA VÁZQUEZ,JOSEFA PENSADO PAMPÍN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0842_12) RA1 - Selecciona o tipo de peiteado, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria.

(MP0842_22) RA1 - Prepara e organiza a zona de traballo para a realización de recollidos e adaptación de próteses capilares, caracterizando os medios
necesarios e identificando as pautas para o seu mantemento.

(MP0842_22) RA2 - Selecciona o tipo de recollido, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria.

(MP0842_12) RA2 - Prepara e organiza a zona de traballo para os peiteados e os acabamentos, caracterizando os medios necesarios e identificando as
pautas para o seu mantemento.

(MP0842_22) RA3 - Realiza recollidos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado.

(MP0842_12) RA3 - Realiza a hixiene e o acondicionamento capilar, seleccionando os cosméticos en función do tipo de cabelo.

(MP0842_12) RA4 - Realiza peiteados e acabamentos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado.

(MP0842_22) RA4 - Coloca perrucas, próteses capilares e extensións, interpretando as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

(MP0842_22) RA5 - Determina as pautas de mantemento do recollido, perrucas e próteses capilares, e avalía a calidade do servizo.

(MP0842_12) RA5 - Determina as pautas de mantemento do peiteado e avalía a calidade do servizo.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0842_12) CA1.1 Relacionáronse os tipos de óvalo e siluetas co peiteado adecuado.

(MP0842_22) CA1.1 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

(MP0842_12) CA1.2 Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado.

(MP0842_12) CA1.3 Identificouse a repercusión doutros factores (tipo de corte, alteracións, estilos, etc.), na selección do peiteado.

(MP0842_12) CA1.4 Clasificáronse os peiteados segundo o tipo de evento e a circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo.

(MP0842_22) CA1.4 Determináronse as técnicas de comunicación verbal e non verbal, nomeadamente en casos de clientela con necesidades específicas
por motivos de saúde (oncolóxicos, etc.).

(MP0842_12) CA1.6 Identificáronse os métodos de análise de necesidades e demandas das persoas usuarias.

(MP0842_22) CA1.6 Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

(MP0842_22) CA1.8 Xustificouse o uso de adornos e outros complementos.

(MP0842_22) CA1.9 Propuxéronse métodos de conservación e mantemento de adornos e complementos.

(MP0842_22) CA2.1 Relacionáronse os tipos de recollido coa análise morfolóxica e capilar.

(MP0842_22) CA2.2 Diferenciáronse as características do cabelo e a súa relación co peiteado recollido que se pretenda realizar.

(MP0842_12) CA2.2 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0842_22) CA2.3 Identificouse a repercusión doutros factores, como o tipo de corte, alteracións, estilos, etc., na selección do peiteado.

(MP0842_22) CA2.4 Clasificáronse os recollidos segundo o tipo de evento e circunstancia, o tipo de óvalo e a lonxitude do cabelo.

(MP0842_12) CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

(MP0842_12) CA2.6 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para realizar os procesos de cambios de forma temporais.

(MP0842_22) CA2.7 Identificáronse os métodos de análise de necesidades e demandas das persoas usuarias.

(MP0842_12) CA2.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

(MP0842_12) CA2.9 Determináronse as técnicas de comunicación verbais e non verbais.

(MP0842_12) CA2.11 Identificáronse as ferramentas e os utensilios necesarios para o proceso.

(MP0842_12) CA2.14 Xustificouse o uso de adornos e outros complementos.

(MP0842_12) CA3.1 Identificáronse os requisitos do lavacabezas e da butaca.

(MP0842_22) CA3.3 Diferenciáronse as técnicas de realización dos trenzados.

(MP0842_12) CA3.6 Xustificáronse as posicións anatómicas da persoa usuaria e da profesional durante a hixiene capilar.

(MP0842_22) CA3.7 Xustificouse a combinación de técnicas para a elaboración do recollido.

(MP0842_22) CA3.8 Relacionáronse os métodos de suxeición do recollido coas ferramentas e os utensilios apropiados.

(MP0842_22) CA3.9 Xustificouse o emprego de elementos accesorios como factor potenciador do estilo.

(MP0842_12) CA4.1 Determináronse as operacións previas do cabelo en función do peiteado seleccionado.

(MP0842_22) CA4.2 Xustificouse a selección de perrucas e próteses capilares en función das necesidades persoais e sociais da persoa usuaria.

(MP0842_22) CA4.3 Identificáronse as indicacións e as contraindicacións das perrucas e próteses capilares destinadas a clientela con necesidades
específicas por motivos de saúde.

(MP0842_22) CA4.5 Diferenciáronse os tipos de extensións segundo a súa técnica de fixación.

(MP0842_12) CA4.7 Xustificouse o emprego de técnicas auxiliares e asociadas para realizar o peiteado.

(MP0842_12) CA4.9 Relacionáronse as técnicas de acabamento co tipo de peiteado.

(MP0842_22) CA5.1 Establecéronse as técnicas básicas do mantemento do recollido.

(MP0842_12) CA5.3 Determináronse os utensilios para a súa conservación.

(MP0842_22) CA5.3 Determináronse os utensilios para a súa conservación.

(MP0842_22) CA5.4 Identificáronse os factores que modifican a duración do recollido.

(MP0842_12) CA5.4 Identificáronse os factores que modifican a duración do peiteado.

(MP0842_12) CA5.5 Xustificáronse os métodos de conservación e mantemento de adornos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0842_22) CA5.5 Xustificáronse os métodos de conservación e mantemento de adornos.

(MP0842_22) CA5.6 Propuxéronse medidas para mellorar o mantemento do recollido.

(MP0842_12) CA5.6 Propuxéronse medidas para mellorar o mantemento do peiteado.

(MP0842_12) CA5.7 Sinaláronse medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

(MP0842_12) CA5.8 Indicáronse pautas para atender eficazmente queixas e reclamacións.

(MP0842_22) CA5.8 Sinaláronse medidas para avaliar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

(MP0842_22) CA5.9 Indicáronse pautas para atender eficazmente queixas e reclamacións.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0842_12) RA1 - Selecciona o tipo de peiteado, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria.

(MP0842_22) RA1 - Prepara e organiza a zona de traballo para a realización de recollidos e adaptación de próteses capilares, caracterizando os medios
necesarios e identificando as pautas para o seu mantemento.

(MP0842_22) RA2 - Selecciona o tipo de recollido, tendo en conta a relación entre as características do cabelo e a morfoloxía da persoa usuaria.

(MP0842_12) RA2 - Prepara e organiza a zona de traballo para os peiteados e os acabamentos, caracterizando os medios necesarios e identificando as
pautas para o seu mantemento.

(MP0842_22) RA3 - Realiza recollidos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado.

(MP0842_12) RA3 - Realiza a hixiene e o acondicionamento capilar, seleccionando os cosméticos en función do tipo de cabelo.

(MP0842_12) RA4 - Realiza peiteados e acabamentos do cabelo, tendo en conta a relación entre as técnicas e o resultado final esperado.

(MP0842_22) RA4 - Coloca perrucas, próteses capilares e extensións, interpretando as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

(MP0842_22) RA5 - Determina as pautas de mantemento do recollido, perrucas e próteses capilares, e avalía a calidade do servizo.

(MP0842_12) RA5 - Determina as pautas de mantemento do peiteado e avalía a calidade do servizo.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0842_22) CA1.2 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso.

(MP0842_22) CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0842_12) CA1.5 Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias en peiteados, a través de fontes documentais.

(MP0842_22) CA1.5 Caracterizáronse a recepción e a atención telefónica apropiadas.

(MP0842_12) CA1.7 Deseñáronse propostas para procesos de peiteado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0842_22) CA1.7 Establecéronse as pautas de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios.

(MP0842_22) CA1.10 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

(MP0842_22) CA1.11 Seguíronse as pautas para limpeza dos utensilios despois do uso.

(MP0842_22) CA1.12 Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo.

(MP0842_12) CA2.1 Seleccionáronse os aparellos xeradores de calor en función do proceso.

(MP0842_12) CA2.3 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

(MP0842_12) CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0842_22) CA2.5 Establecéronse as formas e as tendencias nos recollidos.

(MP0842_22) CA2.6 Aplicáronse métodos para a determinación das tendencias en recollidos, a través de fontes documentais.

(MP0842_12) CA2.7 Aplicáronse medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria.

(MP0842_22) CA2.8 Deseñáronse propostas para a realización de recollidos do cabelo.

(MP0842_12) CA2.10 Caracterizáronse a recepción e a atención telefónica apropiadas.

(MP0842_12) CA2.12 Seleccionáronse os moldes en función do efecto desexado.

(MP0842_12) CA2.13 Establecéronse as pautas de mantemento de aparellos, utensilios e accesorios.

(MP0842_12) CA2.15 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

(MP0842_12) CA2.16 Seguíronse as pautas para limpeza, desinfección e/ou esterilización dos utensilios logo do uso.

(MP0842_12) CA2.17 Preparáronse as ferramentas e os utensilios necesarios no toucador e na área de traballo.

(MP0842_22) CA3.1 Realizouse a hixiene capilar e as operacións previas relacionadas co recollido.

(MP0842_22) CA3.2 Seleccionáronse as ferramentas, os cosméticos e os complementos.

(MP0842_12) CA3.2 Acomodouse a persoa usuaria no lavacabezas.

(MP0842_12) CA3.3 Seleccionáronse os cosméticos en función das características do cabelo.

(MP0842_12) CA3.4 Especificouse o tipo de acondicionamento capilar en función do servizo posterior.

(MP0842_22) CA3.4 Estableceuse o modo de realización de enrolados, argolas, retorcidos e bucles.

(MP0842_12) CA3.5 Seguíronse as pautas de manipulación dos cosméticos.

(MP0842_22) CA3.5 Establecéronse os parámetros de selección de postizos en función do estilo de recollido.

(MP0842_22) CA3.6 Adaptáronse postizos na execución dun recollido.

(MP0842_12) CA3.7 Establecéronse as fases e as pautas de aplicación dos cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0842_12) CA3.8 Realizáronse as manobras de masaxe para a limpeza do cabelo e do coiro cabeludo.

(MP0842_12) CA3.9 Aplicáronse técnicas complementarias e sensoriais na hixiene capilar.

(MP0842_22) CA4.1 Caracterizáronse os tipos de perrucas e próteses capilares, e os seus modos de adaptación.

(MP0842_12) CA4.2 Establecéronse as características das técnicas de cambio de forma temporal.

(MP0842_12) CA4.3 Seleccionáronse os parámetros dos aparellos xeradores de calor.

(MP0842_12) CA4.4 Seleccionouse a técnica de secado en función do tipo de peiteado.

(MP0842_22) CA4.4 Adaptáronse correctamente as perrucas e próteses capilares.

(MP0842_12) CA4.5 Estableceuse o procedemento de realización das argolas e das ondas á auga.

(MP0842_12) CA4.6 Realizáronse montaxes de rolos para efectuar unha marcaxe.

(MP0842_22) CA4.6 Fixáronse as extensións ao cabelo.

(MP0842_22) CA4.7 Retiráronse as extensións do cabelo.

(MP0842_12) CA4.8 Realizouse a secuencia de operacións do peiteado.

(MP0842_22) CA4.8 Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados.

(MP0842_12) CA5.1 Establecéronse as técnicas básicas do mantemento do peiteado.

(MP0842_22) CA5.2 Seleccionáronse os cosméticos de mantemento necesarios.

(MP0842_12) CA5.2 Seleccionáronse os cosméticos de mantemento necesarios.

(MP0842_22) CA5.7 Establecéronse as medidas para o coidado e o mantemento de perrucas e próteses capilares, nomeadamente en casos de clientela
con necesidades específicas por motivos de saúde.

Unidade formativa 1: peiteados e acabamentos

BC1. Selección do peiteado e análise morfolóxica da clientela

 Relación da análise morfolóxica facial e corporal cos peiteados e os acabamentos.

 Morfoloxía e estrutura do cabelo: tipos e formas de cabelo. Características relacionadas co peiteado. Outros factores que poden repercutir no

peiteado.

 Tipos de peiteado: clasificación e características.

 Relación dos estilos e as tendencias cos tipos de peiteados.

 Análise das fontes documentais.

 Detección de demandas e necesidades da persoa usuaria.

 Elaboración de propostas de peiteados e acabamentos.

BC2. Preparación da zona de traballo para a realización de peiteados e acabamentos

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

 Técnicas de comunicación: aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Recepción e atención telefónica.

 Importancia do traballo en equipo.

 Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de cambio de forma temporal.

 Instalacións. Seguridade e hixiene: aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

 Medidas de protección do persoal profesional e da clientela. Ergonomía e hixiene postural.

 Equipamentos térmicos: clasificación, características e mantemento.

 Utensilios e ferramentas: tipos (moldes, elementos de suxeición e utensilios para realizar peiteados e cambios de forma temporais), características

e mantemento.

 Complementos para a realización de peiteados: tipos e características.

 Materiais de protección.

 Criterios de selección de cosméticos, pautas de manipulación e indicacións.

 Aplicación de técnicas de hixiene e desinfección de utensilios, moblaxe e aparellos.

 Organización do lugar de traballo: distribución dos medios e dos materiais no toucador e no moble auxiliar de peiteado.

BC3. Realización da hixiene e o acondicionamento capilar

 Organización do espazo de hixiene capilar. Características e compoñentes do lavacabezas e da butaca.

 Acomodación e preparación da persoa usuaria. Criterios de selección de lenzaría.

 Posicións anatómicas da persoa usuaria e o profesional na hixiene capilar.

 Proceso de lavado capilar: operacións previas; criterios de selección de cosméticos de hixiene e acondicionamento capilar; bases da técnica de

lavado (fases e pautas de aplicación).

 Masaxe capilar no proceso de hixiene. Acondicionamento capilar.

 Técnicas complementarias: descrición e pautas de aplicación.

BC4. Realización de peiteados e acabamentos do cabelo

 Preparación da persoa usuaria: acomodación e protección.

 Operacións previas. Cosméticos protectores e facilitadores do peiteado: criterios de selección e aplicación.

 Técnicas de cambios de forma por calor: moldeados e alisamentos térmicos.

 Criterios de selección de aparellos de secado e utensilios: características e procedemento.

 Técnicas de cambios de forma por humidade e mediante moldes: características e procedemento.

 Técnicas auxiliares e asociadas ao peiteado: tipos (cardado, batedura, puído, etc.) e procedemento.

 Combinación de técnicas para a elaboración do peiteado. Elementos que inflúen na realización dun peiteado. Pautas xerais para a preparación do

proceso do peiteado. Selección de técnicas e realización.

 Técnicas de acabamento: características e procedemento.

BC5. Determinación de pautas de mantemento do peiteado e avaliación da calidade do servizo

 Técnicas básicas de mantemento do peiteado: tipos e pautas.

 Cosméticos para aumentar a duración do peiteado: modo de aplicación.

 Utensilios empregados no mantemento do peiteado: características e xeito de emprego.

 Factores que modifican a duración do peiteado.

 Métodos para realizar a avaliación e o control da calidade dos procesos de cambio de forma temporal.

 Avaliación do grao de satisfacción da persoa usuaria.

 Resolución de queixas e reclamacións.

Unidade formativa 2: recollidos, perrucas e extensións

BC1. Organización do espazo de traballo para a realización de recollidos e aplicación de próteses capilares

 Adecuación do espazo de traballo. Identificación de utensilios e ferramentas. Hixiene e mantemento.

 Preparación do profesional: imaxe persoal.
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 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

 Comunicación e técnicas para detectar as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

 Recepción e atención telefónica.

 Acomodación e preparación da persoa usuaria.

BC2. Selección do recollido segundo as características, as necesidades e as demandas da persoa usuaria

 Relación entre a análise morfolóxica facial e corporal, e os recollidos.

 Morfoloxía do cabelo: tipos e formas do cabelo. Características relacionadas co peiteado. Outros factores que repercutan no peiteado.

 Tipos e formas de recollidos: clasificación e características.

 Relación entre os estilos e as tendencias, e os tipos de recollidos.

 Análise das fontes documentais.

 Detección de demandas e necesidades da persoa usuaria.

 Elaboración de propostas de recollido.

BC3. Realización de recollidos do cabelo

 Operacións previas. Preparación do cabelo: criterios de selección e elaboración.

 Selección de ferramentas, produtos e complementos.

 Técnicas básicas para a realización de recollidos: tipos, descrición, características e modo de realización. Trenzados, enrolados, cocas, etc.

 Bucles e argolas, retorcidos, cruzamentos, plumeamento, etc.

 Combinación de técnicas para a elaboración do recollido. Elementos que inflúen na realización dun recollido. Pautas xerais para a preparación do

recollido. Puntos de ancoraxe.

 Postizos: tipos, protocolo de aplicación de postizos e a súa adaptación ao recollido. Selección de técnicas e execución de recollidos.

 Adaptación de elementos accesorios: técnica de fixación ao recollido.

BC4. Colocación de perrucas, próteses e extensións

 Perrucas e próteses capilares: tipos, indicacións e criterios de selección en función das necesidades persoais e sociais. Adaptación cranial.

Procedemento de colocación de perrucas e próteses.

 Extensións: características e tipos segundo a técnica de fixación. Procedementos previos e colocación. Rastas, cordóns, etc. Técnicas de

eliminación de extensións.

 Xestión de residuos.

BC5. Determinación de pautas de mantemento de perrucas e próteses capilares e avaliación da calidade do servizo

¿ Técnicas básicas de mantemento de recollidos, perrucas e próteses. Coidados especiais en perrucas naturais. Cosméticos para aumentar a

duración do peiteado. Modo de aplicación.

 Utensilios empregados no coidado e no mantemento de próteses capilares. Características e forma de emprego.

 Factores que modifican a duración do recollido.

 Métodos para realizar a avaliación e o control do calidade.

 Avaliación do grao de satisfacción da persoa usuaria.

 Resolución de queixas e reclamacións.

 A cualificación final do módulo calcularase realizando media aritmetica das duas partes da proba
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte será unha proba teórica escrita,de caracter eliminatorio, na que será necesario acadar unha puntuación de  5 como minimo,para

poder pasar á segunda parte.

Dita  proba escrita terá como mínimo cinco preguntas e como maximo vinte. A puntuación desta proba realizarase sobre 10.

Para a realización da mesma queda totalmente prohibido aceder ó examen con calquera tipo de aparato dixital tipo telefono movil, reloxos con

conexion a internet ou o telefono , tablets etc.

Calquer comportamento durante a proba que indique o profesor que pode haber intento de fraude

O responsable da avaliación poderán excluír de calquera parte da proba  as persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de tipo

fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para

o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor ou a profesora do módulo profesional cualificará

esa parte da proba do módulo cun cero.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

 Na proba practica realizará dous supostos prácticos ( un de cada unidade formativa), sobre modelo real que deberá traer o alumno( unha modelo

de cabelo corto e outra de cabelo longo). O alumno deberá traer para a realización do examen practico todo o material de traballo relacionado con

este modulo.

A proba valorarase de 0 a 10 puntos, e fará  media aritmética ca primeira parte sempre que acade unha puntuación mimima de cinco puntos.

- 9 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0849 Análise capilar 02016/2017 0107

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo
INÉS MAROÑO DOMÍNGUEZ,MARÍA JOSÉ TUTOR CRESPO,MARINA LUCÍA GALIANA GALÁN,ANA MARÍA
ABEL SOUTO (Subst.),JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA (Subst.),MARTA MARTÍNEZ INSUA (Subst.),
NURIA TARRÍO YÁÑEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado NURIA TARRÍO YÁÑEZ

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o órgano cutáneo, identificando a súa estrutura e as súas alteracións.

RA2 - Prepara a área de traballo e os equipamentos de análise e coidados capilares, tendo en conta a relación entre o fundamento científico e as
indicacións e normas de utilización.

RA3 - Realiza a análise da pel e os seus anexos, describindo e aplicando as técnicas de observación e análise do cabelo e do coiro cabeludo.

RA4 - Deseña procedementos de coidados capilares e analiza as fases do proceso.

RA5 - Aplica coidados capilares, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos.

RA6 - Cumpre as normas de deontoloxía profesional e valora a súa repercusión no desenvolvemento da profesión.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características e elementos que compoñen o relevo cutáneo.

CA1.2 Definíronse as características xerais da pel.

CA1.3 Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a súa inervación.

CA1.4 Describiuse a fisioloxía cutánea relacionándoa coas estruturas anatómicas.

CA1.5 Describiuse o proceso de melanoxénese e queratinización.

CA1.6 Detallouse a estrutura dos anexos cutáneos en relación coas funcións que realizan e o estado da pel.

CA1.7 Analizáronse as funcións da pel.

CA1.8 Especificáronse os tipos de pelo, e establecéronse as súas características e os criterios de clasificación.

CA1.9 Xustificouse o carácter cíclico do crecemento piloso.

CA1.10 Recoñecéronse as características e os compoñentes do cabelo.

CA1.11 Relacionouse o estado do cabelo coa irrigación sanguínea.

CA1.12 Relacionáronse as características dunha pel normal coas súas posibles variacións e a súa repercusión capilar.

CA1.13 Caracterizáronse as alteracións do cabelo e a súa importancia no ámbito do peiteado.

CA1.14 Especificáronse os efectos do sol na pel e no cabelo.

CA1.15 Recoñecéronse as alteracións específicas de mans, pés e uñas.

CA2.1 Identificáronse as instalacións onde se realiza o proceso de análise capilar.

CA2.2 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.7 Caracterizáronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de análise capilar.

CA2.8 Identificáronse as normas de hixiene e desinfección imprescindibles na área de análise capilar.

CA2.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de análise capilar.

CA2.10 Identificáronse os aparellos e os equipamentos usados na análise capilar.

CA2.11 Clasificáronse os equipamentos complementarios para os coidados estéticos capilares.

CA2.12 Relacionouse o fundamento científico de cada un coas súas indicacións e contraindicacións.

CA2.13 Estableceuse o xeito de emprego e mantemento.

CA2.14 Interpretáronse os datos obtidos cos equipamentos de análise capilar.

CA3.1 Caracterizáronse as fases do protocolo de análise.

CA3.2 Identificáronse os datos que permiten obter información útil para a análise capilar.

CA3.3 Elaborouse a documentación necesaria para o rexistro da información.

CA3.4 Especificouse a preparación do material e os equipamentos necesarios para realizar o servizo de análise.

CA3.5 Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación directa, con lupa e outros métodos complementarios.

CA3.6 Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso.

CA4.1 Caracterizáronse as fases dun protocolo.

CA4.2 Establecéronse as pautas de elaboración de protocolos para os coidados capilares en descamacións e en cabelo seco e fráxil.

CA4.3 Elaboráronse protocolos para o mantemento de cabelos tinguidos, descolorados e con permanente.

CA4.4 Determináronse os medios, as técnicas e os materiais necesarios.

CA4.5 Caracterizouse a duración e o número de sesións de cada protocolo.

CA5.1 Determináronse os tipos de manobras da masaxe capilar.

CA5.2 Relacionáronse os parámetros das manobras da masaxe coas indicacións.

CA5.3 Aplicáronse técnicas de masaxe nos coidados capilares.

CA5.9 Xustificouse a valoración do resultado obtido como factor de calidade do proceso.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Estableceuse o concepto de deontoloxía profesional.

CA6.2 Valorouse a aplicación de normas deontolóxicas no desenvolvemento profesional.

CA6.3 Determináronse os deberes e as obrigas do persoal profesional.

CA6.4 Valorouse a importancia e a repercusión do traballo honesto.

CA6.5 Xustificouse a necesidade do segredo profesional na profesión.

CA6.6 Traballouse con criterios de respecto pola diferenza.

CA6.7 Valorouse a repercusión da lei de protección de datos no exercicio profesional do peiteado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza o órgano cutáneo, identificando a súa estrutura e as súas alteracións.

RA2 - Prepara a área de traballo e os equipamentos de análise e coidados capilares, tendo en conta a relación entre o fundamento científico e as
indicacións e normas de utilización.

RA3 - Realiza a análise da pel e os seus anexos, describindo e aplicando as técnicas de observación e análise do cabelo e do coiro cabeludo.

RA4 - Deseña procedementos de coidados capilares e analiza as fases do proceso.

RA5 - Aplica coidados capilares, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as características e elementos que compoñen o relevo cutáneo.

CA1.3 Describíronse os aspectos macroscópicos e microscópicos da pel, a súa irrigación e a súa inervación.

CA1.8 Especificáronse os tipos de pelo, e establecéronse as súas características e os criterios de clasificación.

CA1.10 Recoñecéronse as características e os compoñentes do cabelo.

CA1.12 Relacionáronse as características dunha pel normal coas súas posibles variacións e a súa repercusión capilar.

CA1.13 Caracterizáronse as alteracións do cabelo e a súa importancia no ámbito do peiteado.

CA1.15 Recoñecéronse as alteracións específicas de mans, pés e uñas.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.9 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización máis adecuados á área de análise capilar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Elaborouse a documentación necesaria para o rexistro da información.

CA3.5 Estableceuse a secuencia do proceso de realización da análise: observación directa, con lupa e outros métodos complementarios.

CA3.6 Empregáronse os equipamentos de análise segundo a secuencia do proceso.

CA3.7 Manexáronse a lupa, a luz de Wood e outros métodos de análise complementarios para a observación do estado do cabelo e o coiro cabeludo.

CA3.8 Aplicáronse métodos de exploración do cabelo.

CA3.9 Comprobouse a posible existencia de alteracións.

CA3.10 Realizouse a recollida de información na ficha técnica ou no expediente da clientela.

CA3.11 Emitiuse o diagnóstico e realizouse a proposta de coidados capilares a partir da información obtida na entrevista persoal e nos resultados da
exploración.

CA3.12 Indicouse cando, como e por que se debe derivar a persoa usuaria cara a superiores ou diferentes profesionais.

CA4.3 Elaboráronse protocolos para o mantemento de cabelos tinguidos, descolorados e con permanente.

CA5.3 Aplicáronse técnicas de masaxe nos coidados capilares.

CA5.4 Integráronse técnicas manuais, equipamentos e cosméticos na aplicación de coidados do cabelo.

CA5.5 Establecéronse as recomendacións e as informacións postratamento.

CA5.6 Realizouse a desinfección e/ou esterilización dos materiais e dos aparellos.

CA5.7 Aplicáronse medidas para a eliminación dos residuos xerados.

CA5.8 Mantívose unha actitude ecolóxica na eliminación dos residuos xerados.

CA5.9 Xustificouse a valoración do resultado obtido como factor de calidade do proceso.

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita tipo test ou pregunta corta, onde cada pregunta ben contestada será calificada

cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de análisis de casos e/ou protocolos de análise. A

cualificación desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da

puntuación total desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes, expresada en números enteiros, redondeada

á unidade máis próxima (no caso de haber decimais). As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na

segunda parte. No caso do alumnado que suspenda a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignárselle será de 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita tipo test onde cada pregunta ben contestada será calificada cun punto positivo

e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de análisis de casos e/ou protocolos de análise. A

cualificación desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da

puntuación total desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra. Non se precisan instrumentos especiais para o desenvolvemento

desta proba.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0844 Cosmética para peiteado 02016/2017 0160

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ESTHER SÁNCHEZ DE CASTRO,MARÍA ELENA VARELA SUÁREZ,MARÍA JOSÉ TUTOR CRESPO,ANA
MARÍA ABEL SOUTO (Subst.),JOSÉ RAMÓN VIDAL JUVIÑO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza os cosméticos, para o que analiza a súa composición e a súa presentación.

RA3 - Selecciona cosméticos, tendo en conta a relación entre as súas características e o proceso técnico de peiteado.

RA4 - Identifica os cosméticos para os procesos de tratamento de mans e pés e peiteado masculino, tendo en conta a relación entre a composición e os
seus efectos.

RA5 - Manipula e almacena cosméticos, analizando as condicións óptimas de conservación.

RA6 - Aplica pautas de venda de cosméticos, informando sobre as súas características, as súas funcións e os seus efectos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os átomos, os ións e as moléculas que forman as substancias inorgánicas e orgánicas de uso cosmético.

CA1.2 Diferenciáronse as expresións de medidas das concentracións das mesturas de uso cosmético.

CA1.3 Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo o seu pH.

CA1.4 Describíronse as reaccións redox nas que interveñen os cosméticos.

CA1.5 Xustificouse o uso de determinadas substancias químicas na fabricación cosmética.

CA1.6 Identificáronse as características do produto cosmético segundo a regulamentación técnico-sanitaria.

CA1.7 Estableceuse a diferenza entre medicamento e nutricosmético.

CA1.8 Definíronse os conceptos de principio activo, excipiente e aditivos da composición dun cosmético, e analizouse a función de cada un.

CA1.9 Relacionáronse as características das substancias empregadas nos cosméticos coa función que desempeñan.

CA1.10 Caracterizáronse os elementos que constitúen a parte externa dun cosmético.

CA1.11 Indicouse a normativa que ten que cumprir a etiquetaxe.

CA1.12 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas.

CA1.13 Valorouse a importancia da parte externa do cosmético como medio de información á poboación consumidora.

CA3.1 Diferenciáronse os tipos de cosméticos que se empregan nun establecemento de peiteado.

CA3.2 Relacionouse o mecanismo de acción dun xampú cos ingredientes activos que conteña.

CA3.3 Relacionouse a composición dun acondicionador cos efectos que orixina na fibra capilar.

CA3.4 Determináronse os efectos dos protectores sobre a fibra capilar.

CA3.5 Identificáronse a composición e os efectos dos fixadores capilares.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Establecéronse as transformacións que teñen lugar na fibra capilar nos procesos de cambio de forma temporal do cabelo.

CA3.7 Relacionouse a aplicación dos cosméticos específicos do proceso de cambio permanente do cabelo cos cambios químicos que teñen lugar nel.

CA3.8 Identificáronse os compoñentes dos cosméticos para cambios de cor e a súa acción sobre o talo capilar.

CA3.9 Recoñecéronse os cosméticos para as alteracións capilares que se empregan habitualmente en establecementos de peiteado.

CA3.10 Valorouse a importancia da elección do cosmético adecuado en cada proceso técnico.

CA4.1 Identificáronse os cosméticos para manicura, pedicura e tratamentos de mans e pés.

CA4.2 Relacionáronse os seus principios activos co mecanismo de acción.

CA4.3 Relacionouse a forma cosmética co modo de aplicación.

CA4.4 Seleccionouse o cosmético adecuado a cada fase do proceso.

CA4.5 Especificáronse os cosméticos empregados no proceso de afeitado en establecementos de peiteado.

CA4.6 Estableceuse a acción de cada cosmético empregado nas técnicas de barbaría, en función dos seus principios activos.

CA4.7 Seleccionouse o cosmético adecuado segundo as características da clientela.

CA4.8 Identificouse a cosmética masculina de protección e de tratamento.

CA5.1 Recoñecéronse as causas e os factores que producen con máis frecuencia alteracións nos cosméticos.

CA5.2 Relacionáronse as alteracións na composición dos produtos cosméticos cos cambios que se orixinan nas súas características organolépticas.

CA5.3 Identificáronse o lugar e as condicións óptimas de almacenamento para garantir a correcta conservación dos produtos cosméticos.

CA5.4 Especificáronse as pautas correctas de manipulación dos produtos cosméticos para garantir unhas condicións hixiénico-sanitarias idóneas de
aplicación.

CA5.5 Analizáronse as consecuencias dunha incorrecta manipulación dos produtos cosméticos.

CA5.6 Enumeráronse as precaucións que debe seguir o persoal profesional para previr riscos e doenzas profesionais, e para evitar contaminacións.

CA5.7 Pautouse o xeito de actuar do persoal profesional ante a aparición de reaccións adversas a cosméticos.

CA5.8 Aplicáronse as pautas de recollemento dos produtos cosméticos contaminados e/ou alterados, respectando a normativa e o ambiente.

CA6.1 Identificáronse as liñas comerciais de cosméticos para peiteado.

CA6.2 Establecéronse as diferenzas entre os cosméticos de venda ao público e os de uso profesional.

CA6.3 Especificáronse os establecementos de venda de cosméticos para peiteado.

CA6.4 Realizáronse fichas informativas sobre os efectos e a aplicación de cosméticos.

CA6.5 Relacionouse o consello profesional coa mellora do servizo de venda de cosméticos.

CA6.6 Determinouse a importancia de manter unha constante actualización en produtos de innovación en peiteado.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.7 Utilizáronse medios para obter información sobre innovacións cosméticas para peiteado.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Prepara produtos cosméticos para peiteado, para o que interpreta os procedementos de elaboración.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Identificáronse o material e os equipamentos de laboratorio empregados na preparación de produtos cosméticos.

CA2.2 Realizáronse as operacións básicas para elaborar cosméticos: medidas de peso e de volume.

CA2.3 Especificáronse protocolos de hixiene e desinfección de materiais e equipamentos, ademais das medidas hixiénico-sanitarias do persoal profesional
no laboratorio e nos establecementos de peiteado que cumpra aplicar na preparación de produtos cosméticos.

CA2.4 Estableceuse a diferenza entre composición cuantitativa e cualitativa.

CA2.5 Caracterizáronse as formas cosméticas.

CA2.6 Determináronse as pautas de elaboración en función do tipo de cosmético que se vai preparar.

CA2.7 Preparáronse cosméticos sinxelos empregando as materias primas, o material e os equipamentos adecuados.

CA2.8 Seguíronse as pautas de limpeza e colocación do material de laboratorio empregado.

CA2.9 Elimináronse de xeito selectivo os residuos dos produtos de refugo xerados.

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas). No tipo test, cada pregunta ben

contestada será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,5 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de traballo práctico no laboratorio. A cualificación desta

segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da puntuación total desta

parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes, expresada en números enteiros, redondeada

á unidade máis próxima (no caso de haber decimais). As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na

segunda parte. No caso do alumnado que suspenda a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignárselle será de 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas) onde cada pregunta ben contestada

será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,5 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de traballo práctico no laboratorio. A cualificación desta

segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da puntuación total desta

parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra. Non se precisan instrumentos especiais para o desenvolvemento

desta proba.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0636 Estética de mans e pés 02016/2017 0107

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ESTELA MARÍA MIRA MATA,JAVIER PENA VÁZQUEZ,JOSEFA PENSADO PAMPÍN

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria.

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de
manicura e pedicura.

RA3 - Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas.

RA4 - Elabora tratamentos estéticos específicos das mans, os pés e as uñas, integrando no proceso técnicas novas.

RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definíronse os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA1.2 Estudouse a morfoloxía dos pés e das mans.

CA1.3 Estudáronse as alteracións características da pel das mans e dos pés.

CA1.4 Valoráronse as necesidades, as demandas e os gustos da persoa usuaria.

CA1.6 Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura.

CA2.1 Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

CA2.7 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura

CA2.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA2.10 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura.

CA2.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos
pés.

CA3.1 Planificouse a acomodación e a protección da persoa usuaria atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

CA3.2 Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e
hixiene especificas.

CA4.1 Describíronse protocolos específicos de tratamentos para os pés, as mans e as uñas.

CA4.2 Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.

CA4.3 Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura.

CA4.8 Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o uso e a eliminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na
aplicación destas técnicas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Deseñáronse de forma gráfica diversas maquillaxes de uñas.

CA5.2 Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de aplicación.

CA5.6 Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina o proceso de manicura e pedicura, observando a morfoloxía das mans e dos pés, e en relación coas demandas da persoa usuaria.

RA2 - Identifica a área de traballo e prepara os espazos, os equipamentos, os cosméticos, os aparellos e o profesional para a realización dos procesos de
manicura e pedicura.

RA3 - Aplica técnicas de manicura e pedicura seguindo as normas de seguridade e hixiene establecidas.

RA4 - Elabora tratamentos estéticos específicos das mans, os pés e as uñas, integrando no proceso técnicas novas.

RA5 - Realiza a decoración de uñas combinando técnicas e cosméticos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Valoráronse as necesidades, as demandas e os gustos da persoa usuaria.

CA1.5 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e superiores.

CA1.6 Deseñáronse os protocolos para realizar as técnicas estéticas de manicura e pedicura.

CA1.7 Rexistráronse na ficha técnica os protocolos, os datos persoais e a información de interese profesional.

CA1.8 Coidáronse as medidas estéticas do profesional que realiza estás técnicas.

CA2.1 Identificáronse as instalacións e os espazos onde se vaian realizar os procesos estéticos de manicura e pedicura.

CA2.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

CA2.3 Seleccionáronse os equipamentos, os materiais e os cosméticos.

CA2.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA2.5 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e atención á clientela.

CA2.6 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA2.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

CA2.10 Identifica as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de manicura e pedicura.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.11 Caracterizáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso da estética das mans e dos
pés.

CA2.12 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos.

CA2.13 Aplicáronse os métodos máis axeitados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para a estética das mans e dos pés.

CA3.1 Planificouse a acomodación e a protección da persoa usuaria atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

CA3.2 Seleccionáronse os protocolos de actuación para a realización das técnicas estéticas de manicura e pedicura, aplicando medidas de seguridade e
hixiene especificas.

CA3.3 Aplicáronse técnicas de desmaquillaxe da lámina ungueal.

CA3.4 Realizáronse as técnicas de conformación de uñas: corte, arranxo e forma.

CA3.5 Limáronse e puíronse as uñas segundo a súa morfoloxía.

CA3.6 Aplicáronse as técnicas de acondicionamento e/ou retirada de cutícula.

CA3.7 Adaptáronse as técnicas de manicura e pedicura ás características e ás necesidades dun usuario masculino.

CA3.8 Aplicáronse as técnicas de masaxe, para o que se xustificou a súa secuencia, os seus efectos, as súas indicacións e as súas contraindicacións.

CA4.1 Describíronse protocolos específicos de tratamentos para os pés, as mans e as uñas.

CA4.2 Identificáronse as técnicas de masaxe específicas.

CA4.3 Planificáronse os equipamentos, os medios e os cosméticos empregados nos tratamentos e nas técnicas de manicura e pedicura.

CA4.4 Manexáronse os aparellos para os tratamentos específicos: efluvios, ventosas cepillos, pulverizadores, parafina, etc.

CA4.5 Utilizáronse os cosméticos específicos segundo os procedementos de uso e medidas hixiénico-sanitarias.

CA4.6 Integráronse as técnicas, os aparellos e os cosméticos para realizar os tratamentos estéticos para mans e pés.

CA4.7 Aplicáronse técnicas de mantemento e coidado de aparellos, utensilios e cosméticos.

CA4.8 Demostráronse os coñecementos da normativa hixiénico-sanitaria sobre o uso e a eliminación dos residuos e os utensilios dun só uso utilizados na
aplicación destas técnicas.

CA5.1 Deseñáronse de forma gráfica diversas maquillaxes de uñas.

CA5.2 Clasificáronse os produtos de decoración e maquillaxe por textura e técnicas de aplicación.

CA5.3 Aplicáronse técnicas de maquillaxe mixtas: aerógrafo e pincel.

CA5.4 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con esmaltes: mixtas, de pincel e punzón.

CA5.5 Aplicáronse técnicas de maquillaxe con produtos acrílicos.

CA5.6 Realizáronse diversos tipos e deseños de maquillaxe de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento e fantasías.

CA5.7 Executáronse técnicas de piercing no bordo libre da uña.

CA5.8 Executáronse técnicas específicas de embelecemento da uña masculina.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.9 Verificáronse os resultados comparándoos coas demandas, os gustos e as necesidades da persoa usuaria.

MINIMOS EXIXIBLES

BC1. Determinación dos procesos estéticos de manicura e pedicura

¿ Clasificación dos servizos de manicura e pedicura. Deseño de protocolos.

¿ Estudo estético das mans, os pés e as uñas.

¿ Control de calidade na prestación do servizo. Recepción e atención á persoa usuaria.

Imaxe do profesional como factor de calidade na prestación do servizo: coidados estéticos.

¿ Arquivo e conservación da documentación.

BC2. Organización e preparación dos espazos, equipamentos, cosméticos e aparellos

¿ Distribución de espazos. Ambiente. Importancia da luz. Sistema de renovación do aire.

¿ Equipamentos e cosméticos utilizados en manicura e pedicura.

¿ Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (vestimenta,

calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos).

¿ Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e

superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

¿ Importancia do traballo en equipo.

¿ Recepción e atención á clientela para o proceso de manicura e pedicura. Normas para a

primeira cita.

¿ Instrumentos de identificación das necesidades e demandas da clientela. Asesoramento

e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

¿ Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de manicura e pedicura.

¿ Métodos de limpeza, desinfección e esterilización: clasificación.

¿ Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

¿ Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante o proceso de manicura

e pedicura. Ergonomía e hixiene postural.

¿ Manexo, aplicación e conservación dos utensilios e os aparellos.

¿ Manipulación, aplicación, conservación e mantemento dos cosméticos: efectos, indicacións

e contraindicacións.

¿ Pautas para a aplicación e o mantemento de materiais, utensilios, equipamentos e cosméticos.

BC2. Organización e preparación dos espazos, equipamentos, cosméticos e aparellos

¿ Distribución de espazos. Ambiente. Importancia da luz. Sistema de renovación do aire.

¿ Equipamentos e cosméticos utilizados en manicura e pedicura.

¿ Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (vestimenta,

calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos).

¿ Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e

superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

¿ Importancia do traballo en equipo.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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¿ Recepción e atención á clientela para o proceso de manicura e pedicura. Normas para a

primeira cita.

¿ Instrumentos de identificación das necesidades e demandas da clientela. Asesoramento

e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

¿ Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de manicura e pedicura.

¿ Métodos de limpeza, desinfección e esterilización: clasificación.

¿ Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

¿ Medidas de protección do persoal profesional e da clientela durante o proceso de manicura

e pedicura. Ergonomía e hixiene postural.

¿ Manexo, aplicación e conservación dos utensilios e os aparellos.

¿ Manipulación, aplicación, conservación e mantemento dos cosméticos: efectos, indicacións

e contraindicacións.

¿ Pautas para a aplicación e o mantemento de materiais, utensilios, equipamentos e cosméticos.

¿ Normativa nos procesos de manicura e pedicura. Pautas de aplicación.

BC3. Execución de técnicas de manicura e pedicura

¿ Recepción, acomodación e protección da persoa usuaria.

¿ Manicura básica, conformación, cutícula, e limpeza do leito e da lámina.

¿ Técnica de desmaquillaxe de uñas: lámina e dobramento periungueal.

¿ Arranxo e forma. Técnica do corte de uñas de mans e pés. Técnica de limadura e puimento

das uñas. Técnica de acondicionamento e retirada de cutículas. Técnicas específicas

de manicura e pedicura masculina e feminina.

¿ Manobras de masaxe de mans e pés: secuencia, efectos, indicacións e contraindicacións;

utilización.

BC4. Elaboración de tratamentos específicos de mans e pés

¿ Clasificación dos tratamentos estéticos de mans e pés.

¿ Equipamentos empregados en tratamentos de mans e pés (equipamentos de correntes de

alta frecuencia para a aplicación de efluvios, ventosas, vibradores, cepillos, radiacións

infravermellas e quentadores de parafina): descrición, fundamento científico e criterios

de selección.

¿ Cosméticos específicos: criterios de selección e utilización.

¿ Procedemento de aplicación de tratamentos.

¿ Normas de uso, efectos indicacións e contraindicacións.

BC5. Decoración e maquillaxe de uñas

¿ Técnica de puimento e maquillaxe de uñas.

¿ Clasificación dos esmaltes pola súa textura.

¿ Técnicas de maquillaxe con acrílicos.

¿ Técnica de fantasía: altorrelevo, baixorrelevo con punzón e pegado.

¿ Técnicas de piercing en bordo libre da uña: preparación, perforación e acabamento (pechamento

de garza e de rosca).

¿ Técnicas de maquillaxe con esmalte: pincel, aerógrafo e punzón.

¿ Técnicas de deseños de maquillaxe de uñas.
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¿ Tipos de maquillaxes de uñas: francesa, media lúa, picos, diagonal, floral, marmoreamento

e fantasía.

¿ Pautas de asesoramento sobre o coidado de mans e pés.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª  Parte da proba: Esta consistirá nunha proba escrita, que se cualificará de cero a dez, para a súa superación será necesario obter unha

puntuación igual ou superior a cinco puntos, e ten carácter eliminatorio, polo que é necesario a superación da mesma para acceder a segunda

parte da proba. A proba escrita poderá consistir nun examen tipo test de entre 10 a 40 preguntas, no que as respostas erróneas descontarán.

Tamén poderá consistir nun examen de preguntas de desarrollo.

2ª  Parte da proba:  As persoas aspirantes que superen a primeira parte accederan a esta segunda parte que ten carácter eliminatorio e consistirá

na realización de varios supostos prácticos que  se cualificaran  por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado.   Para

superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos a

nota final, será a media de todos eles.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A proba escrita terá unha duración  de 2 horas,  onde se desenvolverán preguntas sobre os criterios  de avaliación correspondentes a este módulo.

Material necesario: bolígrafo

INSTRUCCIONS:

Será necesario ter sobre o taboleiro un documento identificativo. Queda prohibido o uso de dispositivos electrónicos, como tablets, móbiles etc.

Poderase excluir a calquer aspirante que leve acabo calquera actuación, de tipo fraudulento ou incrumpa as normas de prevención, protección e

seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto das instalacions, ou o  resto do grupo, durante a

realización da proba.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba inclúe  protocolos e traballos  sobre modelos  reais sin patoloxías que contraindiquen  o proceso.  Terá  unha duración de 2  horas.

-Modelo/s sen patoloxías  que contraindiquen  calquer tipo de traballo, para poder levar a cabo os contidos  da programación. Deberá  traer, como

mínimo unha modelo  para poder realizar os traballos prácticos sobre ela. Tamén e necesario o  equipo de traballo e uniformidade.

- Esta segunda parte da proba cualificarase de cero a dez puntos, e para a sua superación deberá obter unha puntuación igual ou superior a cinco

puntos. Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos

prácticos a nota final, será a media de todos eles.

INSTRUCCIONS:

Será necesario ter sobre o taboleiro un documento identificativo. Queda prohibido o uso de dispositivos electrónicos, como tablets, móbiles etc.

Poderase excluir a calquer aspirante que leve acabo calquera actuación, de tipo fraudulento ou incrumpa as normas de prevención, protección e

seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto das instalacions, ou o  resto do grupo, durante a

realización da proba.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables 02016/2017 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ELENA VARELA SUÁREZ,MARÍA JOSÉ TUTOR CRESPO,MARINA LUCÍA GALIANA GALÁN,ANA
MARÍA ABEL SOUTO (Subst.),JOSÉ RAMÓN VIDAL JUVIÑO (Subst.),NURIA TARRÍO YÁÑEZ (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado NURIA TARRÍO YÁÑEZ

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza a imaxe corporal, identificando a súa estrutura, a súa morfoloxía e as súas proporcións.

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

RA3 - Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo.

RA4 - Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA5 - Selecciona os métodos de hixiene e desinfección, en relación co risco de infeccións e infestacións do material.

RA6 - Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Especificáronse as zonas e as posicións anatómicas.

CA1.2 Establecéronse os termos de localización a través dos eixes e os planos anatómicos.

CA1.3 Valorouse o uso de terminoloxía anatomo-fisiolóxica en imaxe persoal.

CA1.4 Establecéronse os parámetros que definen as proporcións corporais e faciais.

CA1.5 Identificáronse os factores que determinan o tipo de constitución corporal.

CA1.6 Medíronse as variables antropométricas que definen os somatotipos.

CA1.7 Identificáronse os tipos de rostro e faccións.

CA1.8 Identificáronse as desproporcións morfolóxicas que se poden corrixir a través das técnicas de peiteado e estética.

CA2.1 Estableceuse a estrutura xerárquica do organismo.

CA2.2 Identificouse a estrutura da célula e as súas funcións.

CA2.3 Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

CA2.4 Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

CA2.5 Especificáronse as funcións do sangue e da linfa.

CA2.6 Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.

CA2.7 Especificouse a estrutura dos músculos e dos ósos que permiten o movemento.

CA2.8 Establecéronse os tipos de movemento corporal.

CA2.9 Identificáronse os principais grupos musculares.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.10 Relacionouse a morfoloxía do pé e da man cos tratamentos de manicura e pedicura.

CA2.11 Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

CA2.12 Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

CA2.13 Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

CA2.14 Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

CA2.15 Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa
relación coa imaxe corporal.

CA3.1 Establecéronse as diferenzas entre alimentación e nutrición.

CA3.2 Especificáronse os nutrientes básicos.

CA3.3 Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

CA3.4 Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

CA3.5 Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

CA3.6 Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

CA3.7 Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

CA3.8 Identificáronse as medidas para previr o sobrepeso e a obesidade.

CA3.9 Identificáronse as principais desordes alimentarias que afectan imaxe persoal, así como as medidas para as previr.

CA3.10 Identificáronse as medidas alimentarias para a prevención de doenzas.

CA4.1 Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

CA4.2 Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

CA4.3 Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

CA4.4 Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

CA4.5 Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

CA4.6 Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

CA4.7 Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.

CA5.1 Establecéronse as condicións necesarias para o desenvolvemento microbiano.

CA5.2 Identificáronse os tipos de microorganismos.

CA5.3 Estableceuse a diferenza entre infección e infestación.

CA5.4 Caracterizáronse as infeccións e infestacións máis importantes no ámbito da imaxe persoal.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.5 Especificáronse as etapas da cadea epidemiolóxica.

CA5.6 Relacionáronse as técnicas de imaxe persoal (tatuaxes, piercing, rasurado, etc.) cos seus riscos potenciais.

CA5.7 Valorouse a orde, a limpeza e a desinfección das instalacións e dos equipamentos como primeiro factor de prevención de riscos.

CA5.8 Identificáronse e aplicáronse os métodos de limpeza, desinfección e esterilización.

CA5.9 Valorouse a importancia de establecer procedementos e manuais de boas prácticas para unha axeitada hixiene, desinfección e esterilización de
utensilios, equipamentos e instalacións.

CA5.10 Relacionáronse os métodos de tratamentos de residuos cos riscos biolóxicos que poidan producir.

CA5.11 Aplicáronse as normas establecidas para a eliminación de residuos.

CA6.1 Identificáronse os riscos inherentes á actividade e as doenzas profesionais asociadas.

CA6.2 Relacionáronse os riscos coas causas máis frecuentes de accidentes nos establecementos de imaxe persoal.

CA6.3 Determináronse as medidas de protección persoal que cumpra adoptar na preparación e na execución das operacións técnicas.

CA6.4 Valorouse a importancia dunha boa hixiene postural para evitar lesións derivadas da práctica profesional.

CA6.5 Prevíronse medidas de prevención específicas na clientela durante a prestación no ámbito da imaxe persoal.

CA6.6 Recoñecéronse as condicións dos espazos de traballo para evitar riscos profesionais.

CA6.7 Relacionáronse as medidas de protección individual do profesional coa actividade que vaia desenvolver.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Caracteriza os sistemas e aparellos corporais, describindo a súa estrutura, o seu funcionamento e as alteracións relacionadas coa imaxe persoal.

RA3 - Identifica pautas de alimentación e nutrición, e analiza a súa influencia na imaxe corporal e o órgano cutáneo.

RA4 - Promove hábitos de vida saudables en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA6 - Determina hábitos de seguridade para previr doenzas profesionais, e identifica os riscos asociados e as medidas para os previr.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Identificáronse os tecidos en relación cos órganos, os aparellos e os sistemas.

CA2.4 Caracterizouse a anatomía do aparello circulatorio.

CA2.6 Identificouse a anatomía e a fisioloxía do aparello respiratorio.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.9 Identificáronse os principais grupos musculares.

CA2.11 Identificouse a anatomía e fisioloxía do sistema endócrino.

CA2.12 Determinouse a influencia das hormonas no órgano cutáneo.

CA2.13 Identificouse o mecanismo do sistema nervioso como coordinador e controlador do medio interno e externo.

CA2.14 Identificouse a importancia dos aparellos dixestivo e excretor, así como os procesos fisiolóxicos asociados, no equilibrio do organismo humano.

CA2.15 Identificouse a importancia do aparello reprodutor e os procesos fisiolóxicos asociados no equilibrio do organismo humano, establecendo a súa
relación coa imaxe corporal.

CA3.3 Relacionáronse os nutrientes coa súa función no organismo.

CA3.4 Identificáronse as necesidades nutritivas do organismo para o seu bo funcionamento e en cada etapa da vida.

CA3.5 Recoñecéronse os alimentos que forman parte da pirámide alimentaria.

CA3.6 Valorouse a importancia da auga na saúde en xeral e na hidratación cutánea en particular.

CA3.7 Valorouse a influencia dunha dieta equilibrada na saúde e na imaxe corporal.

CA4.1 Identificáronse os parámetros que definen o concepto de vida saudable.

CA4.2 Xustificouse o exercicio físico e o sono no aspecto persoal.

CA4.3 Identificáronse os efectos, xerais e sobre a pel, producidos polo consumo de tabaco e alcohol.

CA4.4 Xustificouse a importancia da prevención da drogodependencia.

CA4.5 Xustificouse a importancia da prevención das doenzas de transmisión.

CA4.6 Relacionáronse as medidas de hixiene persoal coa súa repercusión no ámbito profesional.

CA4.7 Relacionouse a prevención do cancro cos hábitos de vida saudable.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de primeiros auxilios en reaccións adversas e accidentes.

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas) onde cada pregunta ben contestada

será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de exercicios prácticos e/ou análisis de casos. A cualificación

desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da puntuación total

desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes, expresada en números enteiros, redondeada

á unidade máis próxima (no caso de haber decimais). As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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segunda parte. No caso do alumnado que suspenda a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignárselle será de 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas) onde cada pregunta ben contestada

será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,5 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de exercicios prácticos e/ou análisis de casos. A cualificación

desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva superar o 50% da puntuación total

desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra. Non se precisan instrumentos especiais para o desenvolvemento

desta proba.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Peiteado e cosmética capilar Ciclos
formativos de
grao medio

CMIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0848 Peiteado e estilismo masculino 02016/2017 080

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo JAVIER PENA VÁZQUEZ,MARÍA DEL CARMEN OUBEL PORTOS,MARÍA TERESA RAVIÑA ROSENDE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica e prepara a zona de traballo, organizando medios, utensilios, ferramentas e persoal para a realización dos procesos de estilismo, en
condicións de seguridade e hixiene.

RA2 - Deseña estilos de barba e bigote, utilizando técnicas de visaxismo e de tratamento da imaxe.

RA3 - Realiza o arranxo de barba e o bigote, utilizando os medios técnicos e os utensilios adecuados.

RA4 - Realiza técnicas previas e coidados complementarios ao rasurado, relacionando as características da pel cos tratamentos estéticos adecuados.

RA5 - Aplica técnicas de rasurado da barba, interpretando o procedemento de traballo e seguindo as condicións hixiénico-sanitarias.

RA6 - Aplica técnicas asociadas ao estilismo facial masculino, diferenciando formas de realización e efectos conseguidos.

RA7 - Realiza corte e acabamento de cabelo, integrando técnicas de estilismo masculino.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

CA1.6 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA1.7 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de estilismo.

CA1.8 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

CA1.11 Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr accidentes e lesións profesionais.

CA1.12 Seleccionáronse os cosméticos en función da técnica de peiteado e barbaría.

CA1.13 Recoñeceuse a importancia da utilización de material dun só uso.

CA2.1 Establecéronse as pautas de análise do rostro a través do visaxismo.

CA2.3 Determináronse as correccións das desproporcións estéticas no rostro a través da barba e o bigote.

CA2.4 Deseñáronse bosquexos con estilismos de barba e bigote.

CA2.5 Caracterizáronse os programas de tratamento da imaxe a través de medios informáticos.

CA2.6 Propuxéronse cambios de imaxe do rostro masculino mediante transformación de barba e bigote.

CA3.1 Establecéronse medidas de acomodación e protección persoal atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

CA3.2 Seleccionáronse as técnicas para diminuír a densidade pilosa da barba e do bigote.

CA3.3 Describiuse e aplicouse o procedemento para diminuír a densidade pilosa da barba e o bigote.

CA3.5 Comparouse o resultado do arranxo de barba e o bigote coas expectativas establecidas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Seleccionáronse técnicas de finalización do proceso de arranxo de barba e bigote.

CA4.1 Determináronse as características do pelo da barba e do bigote.

CA4.2 Identificáronse alteracións estéticas na zona.

CA4.3 Establecéronse as medidas de atención á clientela.

CA4.4 Especificáronse as medidas de protección á persoa usuaria.

CA4.5 Xustificáronse as técnicas de preparación da pel antes do rasurado.

CA5.7 Determináronse as técnicas de finalización de rasurado.

CA5.9 Formuláronse medidas de actuación en caso de emerxencias ou reaccións inesperadas por irritacións, alerxias ou cortes.

CA6.1 Seleccionáronse técnicas para a depilación de cellas e outras zonas faciais.

CA6.2 Configuráronse patillas e acabamentos do pescozo e a caluga.

CA6.3 Seleccionáronse a técnica e os utensilios adecuados.

CA6.8 Seleccionáronse técnicas para realizar acabamentos de fantasía.

CA6.9 Deseñáronse estilismos masculinos innovadores.

CA7.1 Definíronse os estilos de corte masculino.

CA7.2 Seleccionouse a técnica segundo os utensilios de corte.

CA7.3 Configurouse o corte en función das características do cabelo e a morfoloxía de rostro e do cranio.

CA7.4 Establecéronse os parámetros para a realización do corte.

CA7.6 Establecéronse os criterios de selección dos produtos específicos para conseguir o acabamento pretendido.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Identifica e prepara a zona de traballo, organizando medios, utensilios, ferramentas e persoal para a realización dos procesos de estilismo, en
condicións de seguridade e hixiene.

RA2 - Deseña estilos de barba e bigote, utilizando técnicas de visaxismo e de tratamento da imaxe.

RA3 - Realiza o arranxo de barba e o bigote, utilizando os medios técnicos e os utensilios adecuados.

RA4 - Realiza técnicas previas e coidados complementarios ao rasurado, relacionando as características da pel cos tratamentos estéticos adecuados.

RA5 - Aplica técnicas de rasurado da barba, interpretando o procedemento de traballo e seguindo as condicións hixiénico-sanitarias.

RA6 - Aplica técnicas asociadas ao estilismo facial masculino, diferenciando formas de realización e efectos conseguidos.

RA7 - Realiza corte e acabamento de cabelo, integrando técnicas de estilismo masculino.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Acondicionáronse as instalacións e os espazos onde se desenvolve o proceso.

CA1.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, etc.) como factor de calidade do servizo.

CA1.3 Mantivéronse as instalacións e os espazos en condicións de seguridade e hixiene.

CA1.5 Simuláronse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

CA1.6 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA1.7 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de estilismo.

CA1.9 Coidouse a imaxe do persoal profesional.

CA1.10 Aplicáronse as medidas de protección e seguridade do profesional.

CA1.11 Identificáronse as posturas corporais adecuadas para previr accidentes e lesións profesionais.

CA1.12 Seleccionáronse os cosméticos en función da técnica de peiteado e barbaría.

CA1.13 Recoñeceuse a importancia da utilización de material dun só uso.

CA1.14 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos.

CA1.15 Aplicáronse os métodos máis adecuados de mantemento, desinfección e esterilización da área de traballo para os procesos de estilismo.

CA1.16 Aplicouse a normativa actual para o control de residuos e utensilios cortantes.

CA2.1 Establecéronse as pautas de análise do rostro a través do visaxismo.

CA2.2 Caracterizáronse estilos de barba e bigote.

CA2.3 Determináronse as correccións das desproporcións estéticas no rostro a través da barba e o bigote.

CA2.6 Propuxéronse cambios de imaxe do rostro masculino mediante transformación de barba e bigote.

CA3.1 Establecéronse medidas de acomodación e protección persoal atendendo a criterios de confortabilidade e seguridade.

CA3.2 Seleccionáronse as técnicas para diminuír a densidade pilosa da barba e do bigote.

CA3.3 Describiuse e aplicouse o procedemento para diminuír a densidade pilosa da barba e o bigote.

CA3.4 Utilizouse tesoira, navalla ou máquina para delimitar o contorno da barba e/ou o bigote.

CA3.5 Comparouse o resultado do arranxo de barba e o bigote coas expectativas establecidas.

CA3.6 Seleccionáronse técnicas de finalización do proceso de arranxo de barba e bigote.

CA3.7 Realizouse a avaliación do resultado e a súa simetría.

CA4.1 Determináronse as características do pelo da barba e do bigote.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Identificáronse alteracións estéticas na zona.

CA4.3 Establecéronse as medidas de atención á clientela.

CA4.4 Especificáronse as medidas de protección á persoa usuaria.

CA4.5 Xustificáronse as técnicas de preparación da pel antes do rasurado.

CA4.6 Aplicáronse tratamentos estéticos previos ao rasurado.

CA4.7 Aplicouse masaxe específico para preparar a pel.

CA5.1 Seleccionáronse as técnicas para o rasurado: navalla, maquinas dun só uso, máquinas eléctricas, etc.

CA5.2 Seleccionáronse utensilios e preparáronse os cosméticos para a humectación da barba.

CA5.3 Manexouse a brocha e/ou cosméticos segundo o modo e a orde de execución.

CA5.4 Manexouse a navalla seguindo criterios de seguridade.

CA5.5 Manexáronse adecuadamente as máquinas dun só uso e eléctricas.

CA5.6 Executáronse as manobras do rasurado na orde establecida.

CA5.7 Determináronse as técnicas de finalización de rasurado.

CA5.8 Aplicáronse tratamentos posteriores ao rasurado.

CA5.9 Formuláronse medidas de actuación en caso de emerxencias ou reaccións inesperadas por irritacións, alerxias ou cortes.

CA6.1 Seleccionáronse técnicas para a depilación de cellas e outras zonas faciais.

CA6.2 Configuráronse patillas e acabamentos do pescozo e a caluga.

CA6.3 Seleccionáronse a técnica e os utensilios adecuados.

CA6.4 Aplicáronse técnicas de definición de acabamento do pescozo e as patillas.

CA6.5 Verificouse o resultado a través da súa simetría.

CA6.6 Realizáronse cambios de cor en estilismos masculinos.

CA6.7 Utilizáronse produtos e materiais adecuados.

CA6.8 Seleccionáronse técnicas para realizar acabamentos de fantasía.

CA7.2 Seleccionouse a técnica segundo os utensilios de corte.

CA7.3 Configurouse o corte en función das características do cabelo e a morfoloxía de rostro e do cranio.

CA7.4 Establecéronse os parámetros para a realización do corte.

CA7.5 Realizouse o corte de cabelo segundo os criterios establecidos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.7 Realizáronse acabamentos e peiteados masculinos.

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA ALCANZAR A AVALIACIÓN POSITIVA.

 BC1. Preparación da zona de traballo

 Posto de traballo: características e distribución da moblaxe. Butaca de barbaría: tipos e

 descrición.

 Imaxe e profesionalidade: imaxe do persoal profesional como imaxe de empresa (vestimenta,

 calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos).

 Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros e compañeiras de traballo, e

 superiores. Aspectos básicos de comunicación verbal e non verbal. Comunicación interpersoal.

 Importancia do traballo en equipo.

 Recepción e atención á clientela para o proceso de estilismo. Normas para a primeira

 cita.

 Instrumentos de identificación das necesidades e demandas da clientela. Asesoramento

 e derivación a superiores ou diferentes profesionais.

 Actitudes, destrezas e habilidades necesarias para o proceso de estilismo.

 Medidas de prevención de riscos: medidas de protección do profesional; hixiene postural.

 Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene e desinfección.

 Manipulación, aplicación, mantemento e conservación dos cosméticos: criterios de selección

 dos produtos utilizados no estilismo masculino. Efectos, indicacións e contraindicacións.

 Instalacións: seguridade e hixiene; aplicación de métodos de hixiene, desinfección

 e esterilización.

 Manexo e conservación de utensilios, lenzaría e ferramentas: clasificación e descrición.

 Mantemento e limpeza.

 Normativa actual de control de residuos e utensilios cortantes.

 BC2. Deseño de estilos de barba e bigote

 Harmonía do rostro. Aplicación de técnicas de visaxismo e morfoloxía do rostro.

 Estilos básicos de barba e bigote: clasificación e descrición. Corrección das desproporcións

 ou discordancias estéticas do rostro a través da barba e bigote.

 Deseño de estilos a través de bosquexos: deseño manual e a través dos medios informá-

 ticos.

 BC3. Realización do arranxo de barba e bigote

 Medidas de acomodación e protección. Preparación e protección da clientela.

 Técnica de disminución da densidade pilosa de barba e bigote. Procedemento, fases e

 pautas de aplicación. Factores que interveñen na aplicación.

 Técnica de delimitación e contorno da barba e bigote. Descrición. Parámetros para a realización

 das manobras. Os retoques.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 BC4. Realización de técnicas previas ao rasurado da barba

 Análise da pel e o pelo para os procesos de barbaría.

 Preparación, atención e protección da clientela.

 Técnicas específicas preafeitado: tipos e criterio de selección de técnicas.

 Tratamentos estéticos previos ao rasurado: tipos, descrición e pautas de realización.

 Masaxe preafeitado: características e técnicas de realización.

 BC5. Rasurado da barba

 Técnica de humectación da barba: utensilios e cosméticos; movementos da brocha; orde

 de execución.

 Técnica do rasurado ou apurado da barba con navalla: características e técnicas de realización.

 Movementos e afiadura da navalla. Parámetros para a realización das manobras.

 Outras técnicas de rasurado: con máquinas dun só uso e eléctricas, etc.

 Técnicas de finalización do afeitado: criterios de selección de técnicas manuais, cosmé-

 ticas e electroestéticas. Precaucións.

 Protocolos de actuación en caso de emerxencia ou reaccións inesperadas por irritacións,

 alerxias ou cortes.

 BC6. Aplicación de técnicas asociadas ao estilismo facial masculino

 Depilación facial masculina: zonas e métodos de aplicación; vantaxes e inconvenientes;

 precaucións.

 Definición e acabamento do pescozo e as patillas: procedemento de traballo; precaucións.

 Cambios de cor no estilismo masculino. Medidas de protección e preparación da pel.

 Criterio de selección de técnicas e cosméticos. Vantaxes e inconvenientes; precaucións.

 Acabamentos de fantasía en estilismo de barba e bigote.

BC7. Realización de corte e acabamentos do cabelo en estilismo masculino

 Estilos de corte masculino: clasificación e descrición.

 Técnicas de corte masculino: clasificación; criterio de selección de técnicas; vantaxes e

 inconvenientes; precaucións.

 Configuración do corte: aplicación de medidas e proporcións en función da característica

 do cabelo e a morfoloxía de rostro e o cranio.

 Parámetros para a realización: utensilios, orde e formas de execución.

 Realización de acabamentos. Estilos de peiteados masculinos: tipos

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1º Parte da proba.Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba,que terá carácter eliminatorio.

2º Parte da proba.Calificase cada traballo por separado,tendo en conta as fases do proceso coma o resultado.Para superar a parte segunda da

proba hay que acadar como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico.Si supera todos os traballos prácticos,a nota será a media de todos

eles.
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

PROBA TEÓRICA É GRÁFICA.

Realizaráse unha proba teórica e gráfica  sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo.

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a 1ª parte da proba,que terá carácter eliminatorio

Material necesario:bolígrafo,lápis e material de debuxo..

Tempo de realización:2 horas.

INSTRUCCIONES:

Será necesario ter sobre o taboleiro un documento identificativo. Queda prohibido o uso de dispositivos electrónicos como tablets, móbiles etc.

Calquer aspirante poderá ser excluido da proba se leva a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpra as normas de prevención,

protección e seguridade, ou sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións duranta

a realización da proba.

4.b) Segunda parte da proba

PROBA PRÁCTICA

En dous modelos TRAÍDAS POLO ALUMNO, realizar os seguintes traballos:

Tempo de realización: 2horas

MODELO 1.-Cabelo con lonxitude superior a 10cm (Realización dun corte de cabelo empregando varias técnicas e peiteado do mesmo)

MODELO 2.-Con barba dun mes e barba abundante.(Realización dun rasurado)

Material : Uniforme,toallas,peites,cepillos,tesoira de corte,tesoiras de tallista,tesoiras de entresacar,navalla e navalla de barbeiro,brocha,

peinadores,maquinilla eléctrica.
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INSTRUCCIONES:

Será necesario ter sobre o taboleiro un documento identificativo. Queda prohibido o uso de dispositivos electrónicos como tablets, móbiles etc.

Calquer aspirante poderá ser excluido da proba se leva a cabo calquera actuación de tipo fraudulento ou incumpra as normas de prevención,

protección e seguridade, ou sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas, para o resto do grupo ou para as instalacións duranta

a realización da proba.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0746 Depilación avanzada 02016/2017 0123

MP0746_22 Fotodepilación 02016/2017 055

MP0746_12 Depilación mecánica e eléctrica 02016/2017 068

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DE LA GLORIA CASAS TEJO,ROSANA LORENZO LAGE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0746_22) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de depilación mecánica e eléctrica, para o que interpreta a
información obtida do diagnóstico estético e da documentación auxiliar.
(MP0746_22) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de fotodepilación, para o que interpreta a información obtida do
exame estético e da documentación auxiliar.

(MP0746_12) RA3 - Executa as técnicas de depilación mecánica, para o que axusta parámetros e equipamentos, seguindo procedementos establecidos.

(MP0746_22) RA3 - Executa técnicas de fotodepilación en condicións de seguridade e hixiene, con valoración da súa eficacia, e analizando os factores de
risco.

(MP0746_12) RA4 - Executa técnicas de depilación eléctrica traballando en condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_22) RA4 - Supervisa a calidade do servizo de fotodepilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

(MP0746_12) RA5 - Supervisa a calidade do servizo de depilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.3 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

(MP0746_12) CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_22) CA1.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_12) CA1.4 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

(MP0746_22) CA1.5 Identificáronse os métodos de fotodepilación permanente.

(MP0746_12) CA1.5 Determináronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de depilación
mecánica e eléctrica

(MP0746_22) CA1.6 Determináronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.6 Identificáronse os métodos de depilación temporais, progresivos e permanentes.

(MP0746_22) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
depilación mecánica e eléctrica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

(MP0746_12) CA1.10 Especificáronse as pautas para seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregadas en depilación
mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.10 Especificáronse as pautas que se deben seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregados en
fotodepilación.

(MP0746_22) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos.

(MP0746_12) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos en depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_12) CA1.12 Analizouse a normativa para a depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.12 Analizouse a normativa para fotodepilación.

(MP0746_22) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción e na atención da clientela.

(MP0746_12) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción da clientela e na súa atención.

(MP0746_22) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas

(MP0746_12) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas.

(MP0746_22) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_12) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_22) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_22) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_12) CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poidan mellorar con técnicas de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poden mellorar con técnicas de fotodepilación.

(MP0746_12) CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

(MP0746_22) CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

(MP0746_22) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_12) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_22) CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

(MP0746_12) CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

(MP0746_12) CA2.10 Describíronse as normas deontolóxicas que deben aplicarse para garantir a confidencialidade da clientela.

(MP0746_22) CA2.10 Describíronse as normas deontolóxicas que cumpra aplicar para garantir a confidencialidade da clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_12) CA2.11 Informouse dos coidados previos á depilación mecánica e eléctrica, e os posteriores a ela.

(MP0746_22) CA2.11 Informouse dos coidados previos e posteriores á fotodepilación.

(MP0746_22) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por fototermólise selectiva segundo o fototipo cutáneo e as características pilosas.

(MP0746_12) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por termólise e electrólise segundo as características pilosas.

(MP0746_22) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_12) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_22) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na fotodepilación láser e por luz pulsada.

(MP0746_12) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na depilación eléctrica e mecánica.

(MP0746_22) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_12) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_22) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_12) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_12) CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de fotodepilación.

(MP0746_22) CA3.1 Especificáronse as recomendacións previas e posteriores á execución de técnicas de depilación por fototermólise.

(MP0746_12) CA3.1 Establecéronse os requisitos de ambientación e de distribución dos equipamentos, a lenzaría e os cosméticos para a realización da
técnica.

(MP0746_22) CA3.2 Caracterizáronse os equipamentos de fotodepilación.

(MP0746_22) CA3.3 Determináronse os criterios de selección de cosméticos para a depilación, e para antes e despois desta.

(MP0746_12) CA3.3 Determináronse as pautas de acomodación da persoa usuaria.

(MP0746_22) CA3.4 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para a realización dos procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.4 Programouse a temperatura óptima nos aparellos de depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.6 Xustificouse o emprego dun documento de consentimento informado.

(MP0746_22) CA3.7 Establecéronse como requisitos previos á depilación o rasurado e a delimitación zonal.

(MP0746_12) CA3.7 Realizáronse técnicas previas para mellorar os resultados.

(MP0746_22) CA3.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento.

(MP0746_22) CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.10 Aplicáronse técnicas posdepilatorias como criterio de calidade.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA3.10 Seguíronse as pautas de información á persoa usuaria nos coidados posteriores á depilación.

(MP0746_22) CA4.1 Especificáronse os parámetros que definen a calidade do servizo de fotodepilación

(MP0746_12) CA4.1 Levouse a cabo un control das condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_22) CA4.2 Definíronse os criterios que permiten avaliar os resultados finais obtidos.

(MP0746_12) CA4.2 Caracterizáronse os equipamentos de depilación eléctrica.

(MP0746_22) CA4.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

(MP0746_22) CA4.4 Propuxéronse medidas para mellorar o servizo e o resultado obtido.

(MP0746_12) CA4.4 Determináronse os criterios de selección de agullas, accesorios e produtos.

(MP0746_22) CA4.5 Atendéronse as reclamacións presentadas pola clientela, para o que se elaborou un protocolo de actuación.

(MP0746_22) CA4.6 Resolvéronse as queixas e as reclamacións.

(MP0746_12) CA4.7 Xustificouse a desinfección previa da zona como medida de prevención de infeccións cutáneas.

(MP0746_12) CA4.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento e o tipo de corrente.

(MP0746_12) CA4.12 Establecéronse as recomendacións e os coidados posteriores.

(MP0746_12) CA5.1 Especificáronse os parámetros que definen a calidade do servizo de depilación e de depilación avanzada.

(MP0746_12) CA5.2 Definíronse os criterios que permiten avaliar os resultados obtidos.

(MP0746_12) CA5.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

(MP0746_12) CA5.4 Propuxéronse medidas para mellorar o servizo e o resultado obtido.

(MP0746_12) CA5.5 Atendéronse as reclamacións presentadas pola clientela, para o que se elaborou un protocolo de actuación.

(MP0746_12) CA5.6 Resolvéronse as queixas e as reclamacións.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0746_22) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA1 - Identifica e prepara o contorno de traballo cumprindo as medidas de prevención de riscos e de xestión ambiental.

(MP0746_12) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de depilación mecánica e eléctrica, para o que interpreta a
información obtida do diagnóstico estético e da documentación auxiliar.
(MP0746_22) RA2 - Identifica as necesidades da persoa usuaria e selecciona métodos de fotodepilación, para o que interpreta a información obtida do
exame estético e da documentación auxiliar.

(MP0746_12) RA3 - Executa as técnicas de depilación mecánica, para o que axusta parámetros e equipamentos, seguindo procedementos establecidos.

(MP0746_22) RA3 - Executa técnicas de fotodepilación en condicións de seguridade e hixiene, con valoración da súa eficacia, e analizando os factores de
risco.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0746_12) RA4 - Executa técnicas de depilación eléctrica traballando en condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_22) RA4 - Supervisa a calidade do servizo de fotodepilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

(MP0746_12) RA5 - Supervisa a calidade do servizo de depilación e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.1 Identificáronse as características dunha cabina de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

(MP0746_12) CA1.2 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes e despois do seu uso.

(MP0746_22) CA1.3 Describíronse as normas que definen unha correcta imaxe profesional.

(MP0746_12) CA1.3 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_22) CA1.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0746_12) CA1.5 Determináronse as posicións anatómicas adecuadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de depilación
mecánica e eléctrica

(MP0746_22) CA1.6 Determináronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección persoal e da clientela no proceso de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.6 Identificáronse os métodos de depilación temporais, progresivos e permanentes.

(MP0746_22) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.7 Establecéronse as condicións de seguridade e prevención que se deben aplicar nos tratamentos de depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.8 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais usados en
depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_12) CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

(MP0746_22) CA1.9 Controláronse as condicións de almacenamento do material esterilizado e dun só uso.

(MP0746_22) CA1.10 Especificáronse as pautas que se deben seguir nos accidentes provocados por cosméticos e equipamentos empregados en
fotodepilación.

(MP0746_12) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos en depilación mecánica e eléctrica.

(MP0746_22) CA1.11 Seguiuse a normativa na xestión de residuos.

(MP0746_12) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción da clientela e na súa atención.

(MP0746_22) CA2.1 Identificáronse as actitudes profesionais necesarias na recepción e na atención da clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_22) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas

(MP0746_12) CA2.2 Analizáronse as características das zonas anatómicas susceptibles de seren depiladas.

(MP0746_22) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_12) CA2.3 Valorouse a importancia da realización dunha análise estética previa.

(MP0746_22) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.4 Preparáronse as instalacións, os cosméticos e os equipamentos necesarios.

(MP0746_12) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_22) CA2.5 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

(MP0746_22) CA2.6 Determináronse as alteracións estéticas que poden mellorar con técnicas de fotodepilación.

(MP0746_22) CA2.7 Elaborouse a ficha técnica e o historial estético.

(MP0746_22) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_12) CA2.8 Informouse a persoa usuaria sobre a análise realizada e o tratamento aconsellado.

(MP0746_22) CA2.9 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

(MP0746_22) CA2.11 Informouse dos coidados previos e posteriores á fotodepilación.

(MP0746_12) CA2.11 Informouse dos coidados previos á depilación mecánica e eléctrica, e os posteriores a ela.

(MP0746_12) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por termólise e electrólise segundo as características pilosas.

(MP0746_22) CA2.12 Seleccionouse o método de depilación por fototermólise selectiva segundo o fototipo cutáneo e as características pilosas.

(MP0746_22) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_12) CA2.13 Recoñecéronse as alteracións que aconsellan medidas de precaución.

(MP0746_22) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na fotodepilación láser e por luz pulsada.

(MP0746_12) CA2.14 Determináronse as causas de risco máis frecuente na depilación eléctrica e mecánica.

(MP0746_22) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_12) CA2.15 Especificáronse as contraindicacións relativas e absolutas destas técnicas.

(MP0746_12) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_22) CA2.16 Relacionouse o método depilatorio coas necesidades e as características das persoas usuarias.

(MP0746_22) CA2.17 Establecéronse os elementos que forman parte dos protocolos de fotodepilación.

(MP0746_22) CA3.1 Especificáronse as recomendacións previas e posteriores á execución de técnicas de depilación por fototermólise.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_12) CA3.1 Establecéronse os requisitos de ambientación e de distribución dos equipamentos, a lenzaría e os cosméticos para a realización da
técnica.

(MP0746_22) CA3.2 Caracterizáronse os equipamentos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.2 Seleccionáronse equipamentos, accesorios e produtos.

(MP0746_22) CA3.3 Determináronse os criterios de selección de cosméticos para a depilación, e para antes e despois desta.

(MP0746_12) CA3.3 Determináronse as pautas de acomodación da persoa usuaria.

(MP0746_22) CA3.4 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para a realización dos procesos de fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.4 Programouse a temperatura óptima nos aparellos de depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.5 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.5 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.6 Xustificouse o emprego dun documento de consentimento informado.

(MP0746_12) CA3.6 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de depilación mecánica.

(MP0746_22) CA3.7 Establecéronse como requisitos previos á depilación o rasurado e a delimitación zonal.

(MP0746_12) CA3.7 Realizáronse técnicas previas para mellorar os resultados.

(MP0746_22) CA3.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento.

(MP0746_12) CA3.8 Realizouse xustificadamente a depilación con pinzas atendendo ás características da zona que cumpra depilar.

(MP0746_22) CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na fotodepilación.

(MP0746_12) CA3.9 Actuouse segundo o procedemento establecido na depilación con roll-on ou con espátula.

(MP0746_12) CA3.10 Aplicáronse técnicas posdepilatorias como criterio de calidade.

(MP0746_22) CA3.10 Seguíronse as pautas de información á persoa usuaria nos coidados posteriores á depilación.

(MP0746_12) CA4.1 Levouse a cabo un control das condicións de seguridade e hixiene.

(MP0746_12) CA4.2 Caracterizáronse os equipamentos de depilación eléctrica.

(MP0746_22) CA4.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

(MP0746_12) CA4.3 Organizouse a colocación dos instrumentos de observación e iluminación.

(MP0746_12) CA4.4 Determináronse os criterios de selección de agullas, accesorios e produtos.

(MP0746_12) CA4.5 Manipuláronse as agullas de depilación seguindo normas de seguridade e hixiene.

(MP0746_12) CA4.6 Establecéronse os criterios de selección de material ergonómico segundo a zona que se vaia depilar.

(MP0746_12) CA4.7 Xustificouse a desinfección previa da zona como medida de prevención de infeccións cutáneas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0746_12) CA4.8 Establecéronse e axustáronse os parámetros segundo o equipamento e o tipo de corrente.

(MP0746_12) CA4.9 Xustificouse a traxectoria, a profundidade e o ángulo de inserción na canalización da agulla.

(MP0746_12) CA4.10 Manexáronse con destreza os utensilios, os aparellos e os cosméticos en depilación eléctrica.

(MP0746_12) CA4.11 Identificáronse as actitudes e as destrezas necesarias para o desempeño do proceso de depilación eléctrica.

(MP0746_12) CA4.12 Establecéronse as recomendacións e os coidados posteriores.

(MP0746_12) CA5.3 Seguíronse os criterios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

UF 1. FOTODEPILACIÓN.

BC1. Preparación do contorno de traballo e medidas de prevención de riscos.

-Cabina de fotodepilación: características, deseño, distribución, revestimentos, am-bientación e ventilación.

-Servizos de depilación: clasificación dos métodos de eliminación da peluxe por arrancamento, por destrución da papila dérmica, etc.

-Imaxe e profesionalidade: imaxe persoal do profesional como imaxe de empresa. Traballo en equipo.

-Recepción da clientela e atención para o proceso de fotodepilación. Normas para a primeira cita.

-Xestión da documentación. Elaboración de documentos para o proceso da fotodepi-lación:

-Historial médico e estético. Fichas técnicas.

-Informes de derivación a outros profesionais.

-Modelo de consentimento informado.

-Arquivo e conservación da documentación.

-Medidas de prevención de riscos nas técnicas de fotodepilación.

-Técnicas de hixiene postural en procesos de fotodepilación.

-Medidas de hixiene, desinfección e esterilización: aplicación de métodos de limpe-za, hixiene, desinfección e esterilización para os equipamentos,

os cosméticos e os uten-silios empregados nos procesos de fotodepilación.

-Actuación fronte a accidentes.

-Xestión ambiental: aplicación das normas de xestión e almacenamento de residuos.

-Normativa comunitaria, estatal e autonómica sobre equipamentos de fotodepila-ción.

BC2. Identificación das necesidades da persoa usuaria e selección de métodos de depilación mecánica e avanzada

-Identificación do tipo de peluxe segundo a zona anatómica, a profundidade, o grosor, asúa orientación, etc., e a súa adecuación ao proceso de

fotodepilación.

-Análise das áreas pilosas e do tipo de peluxe previa ao proceso de fotodepilación.

-Identificación das alteracións que poden constituír unha contraindicación das téc-nicas de fotodepilación.

-Determinación de fototipos e fotoetnotipos de pel para a aplicación de técnicas de fotodepilación

-Técnicas para a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

-Formalización do historial médico-estético e da ficha técnica.

-Información á persoa usuaria sobre o diagnóstico emitido e a proposta de tratamen-to.

-Formalización do consentimento informado.

-Aplicación das normas deontolóxicas que garantan a confidencialidade da cliente-la.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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-Criterios de selección do método depilatorio en función da zona anatómica que se vaia tratar, da análise estética e das necesidades e demandas

da clientela. Indicacións e contraindicacións.

-Deseño de protocolos de depilación e fotodepilación láser e por luz pulsada.

-Coidados previos á fotodepilación.

BC3. Execución técnica de fotodepilación

-Recomendacións previas.

-Preparación do material e da cabina.

-Equipamentos de fotodepilación. Láser e luz pulsada: parámetros e dosimetría.

-Cosméticos a depilación, e para antes e despois desta: criterios de selección e utiliza-ción.

-Preparación e acomodación da persoa usuaria.

Técnicas previas á fototermólise selectiva: preparación da zona que se vaia tratar.

-Execución da técnica indicada: selección dos parámetros e dosimetría. Secuencia específica en función da técnica que se vaia aplicar.

-Coidados posdepilación.

BC4. Avaliación do servizo de fotodepilación.

-Parámetros que inflúen na calidade do servizo de fotodepilación.

-Análise das desviacións  producidas nos tratamentos de fotodepilación.

-Métodos de medida do grao de satisfacción da clientela.

-Resolución de queixas e reclamacións.

UF 2. DEPILACIÓN MECÁNICA E ELÉCTRICA.

BC1. Preparación do contorno de traballo e medidas de prevención de riscos

-Cabina de depilación: características, deseño, distribución, revestimentos, ambientación e ventilación.

-Recepción e atención á clientela para o proceso de depilación: normas para a primeira cita.

-Imaxe e profesionalidade: imaxe persoal do profesional como imaxe de empresa. Traballo en equipo.

-Servizos de depilación: clasificación dos métodos de eliminación da peluxe por arrancamento, por destrución da papila dérmica, etc.

-Xestión da documentación. Historial estético. Ficha técnica de depilación. Informe de derivación a outros profesionais. Consentimento informado.

-Arquivo e conservación da documentación.

-Medidas de prevención de riscos nas técnicas de depilación mecánica.

-Técnicas de hixiene postural en procesos de depilación.

-Medidas de protección da persoa usuaria e do profesional: EPI.

-Medidas de hixiene, desinfección e esterilización: aplicación de métodos de limpeza, hixiene, desinfección e esterilización para os equipamentos,

os cosméticos e os utensi-lios empregados nos procesos de depilación mecánica e eléctrica.

-Actuación fronte a accidentes na depilación mecánica e eléctrica.

-Xestión ambiental: aplicación das normas de xestión e almacenamento de residuos.

-Normativa comunitaria, estatal e autonómica sobre os equipamentos de depilación mecánica e eléctrica.

BC2. Identificación das necesidades da persoa usuaria e selección de métodos de depilación mecánica e avanzada.

-Instrumentos de identificación das necesidades e as demandas da clientela.

-Asesoramento e derivación a superiores e a outros profesionais.

-Análise a zona que se vaia depilar e identificación do tipo de peluxe, segundo a zo-na anatómica, a profundidade, o grosor, a orientación, etc., e a

súa adecuación ao proce-so de depilación mecánica e eléctrica.

-Recoñecemento de alteracións da pel e pilosas con repercusión no proceso de depi-lación mecánica e eléctrica: hirsutismo e hipertricose.
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-Identificación das contraindicacións absolutas ou relativas destas técnicas.

-Coidados previos e posteriores á depilación mecánica e eléctrica.

-Instalacións, cosméticos e equipamentos necesarios.

-Entrevista, exploración e recollida de datos.

-Ficha técnica e historial estético.

-Diagnóstico e proposta de tratamento.

Consentimento informado.

-Normas deontolóxicas nos procesos de depilación.

-Criterios de selección do método depilatorio en función da zona anatómica que se vaia tratar, da análise estética e das necesidades e demandas

da clientela. Indicacións e contraindicacións.

-Deseño de protocolos de depilación mecánica e eléctrica por inserción folicular.

-Coidados previos e posteriores á depilación mecánica e eléctrica.

BC3. Execución técnica de depilación mecánica.

-Preparación do material e da cabina.

-Preparación e acomodación da persoa usuaria.

-Técnicas previas á depilación mecánica: preparación da zona que se vaia tratar.

-Execución da técnica indicada: secuencia específica en función da técnica que se aplique.

Depilación con pinzas e con ceras.

-Coidados posdepilación.

-Asesoramento profesional.

BC4. Execución técnica de depilación eléctrica.

-Preparación do material e da cabina.

-Equipamentos de corrente continua, de diatermia para depilación, de correntes combinadas (electrólise), de corrente variable (termólise e flash) e

de correntes combi-nadas (blend). Anaforese. Correntes de alta frecuencia d¿Arsonval: parámetros e dosi-metría.

-Material e agullas de depilación: tipos e características.

-Cosméticos para a depilación e para antes e despois desta: criterios de selección e utilización.

-Preparación e acomodación da persoa usuaria: material ergonómico.

-Técnicas previas á depilación eléctrica por inserción folicular.

-Preparación da zona que se vaia tratar.

-Criterios de selección de productos antisépticos.

Execución da técnica indicada: selección dos parámetros e dosimetría. Secuencia espe-cífica en función da técnica que se aplique.

-Canalización da agulla.

-Coidados posteriores á depilación.

BC5. Avaliación do servizo de depilación.

-Parámetros que inflúen na calidade do servizo de depilación.

-Análise das desviacións producidas nos tratamentos de depilación mecánica. Mé-todos de medida do grao de satisfacción da clientela.

-Resolución de queixas e reclamacións.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª  Parte da proba: Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio

2ª  Parte da proba: Se cualificara cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado.
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                             Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os

                             traballos prácticos a nota será a media de todos eles.

A nota final será a media da proba teórica e da proba práctica.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba escrita e gráfica de 2 horas  onde se desenvolverán preguntas sobre os criterios  de avaliación correspondentes a este módulo.

Material necesario: bolígrafo, lapis e material de debuxo.

 INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Esta proba inclúe bosquexos (protocolos) e traballos  sobre modelos  reais sin patoloxías que contraindiquen  o proceso.  Terá  unha duración de 3

horas.

As probas serán relacionadas con depilación mecánica,fotodepilación  e depilación electrica

Debera traer:

-Modelo/s sen patoloxías  que contraindiquen  calquer tipo de traballo, para poder levar a cabo os contidos  da programación (en diferentes zoas

corporais) .

-2 Toallas

-Zocos

-Espátulas varias

-Pinzas

-Bandós

-Esponxas

-Bata
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión 02016/2017 087

MP0748_12 Técnicas por presión 02016/2017 030

MP0748_22 Drenaxe estética 02016/2017 057

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA AZUCENA SUÁREZ TRABA,ROSANA LORENZO LAGE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0748_12) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos e os puntos de aplicación das técnicas por presión.

(MP0748_22) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos da drenaxe estética

(MP0748_22) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de técnicas por presión.
(MP0748_22) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de masaxe de drenaxe linfática manual (DLM).

(MP0748_12) RA4 - Aplica técnicas de masaxe por presión e xustifica a selección das manobras e dos parámetros de aplicación.

(MP0748_22) RA4 - Realiza drenaxe linfática manual logo de identificar a zona, aplicando o protocolo establecido.

(MP0748_12) RA5 - Controla os resultados nos procesos de técnicas por presión, utilizando parámetros establecidos.

(MP0748_22) RA5 - Controla os resultados nos procesos de drenaxe estética manual, utilizando parámetros establecidos.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA1.1 Determináronse os efectos das técnicas por presión sobre os meridianos.

(MP0748_22) CA1.1 Determináronse os efectos da drenaxe estética sobre diversos órganos, aparellos e sistemas.

(MP0748_12) CA1.2 Determináronse as indicacións e as contraindicacións destas técnicas.

(MP0748_22) CA1.2 Determináronse as indicacións e as contraindicacións destas técnicas.

(MP0748_12) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da masaxe por presión.

(MP0748_22) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da drenaxe estética manual

(MP0748_12) CA1.4 Estableceuse o método de localización dos puntos corporais de enerxía e zonas reflexas.

(MP0748_22) CA1.4 Recoñeceuse o percorrido e a dirección da linfa e os seus lugares de drenaxe.

(MP0748_22) CA1.5 Estableceuse a secuencia das fases dos procedementos de drenaxe estética.

(MP0748_12) CA1.5 Estableceuse a secuencia das fases dos procedementos e das técnicas por presión.

(MP0748_12) CA1.6 Revisouse a evolución histórica e as escolas destas técnicas.

(MP0748_22) CA1.6 Revisouse a evolución histórica e as escolas destas técnicas.

(MP0748_12) CA2.1 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_22) CA2.1 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.

(MP0748_12) CA2.3 Determináronse as alteracións estéticas susceptibles de seren tratadas mediante estas técnicas.

(MP0748_22) CA2.3 Determináronse as alteracións estéticas susceptibles de seren tratadas mediante estas técnicas.

(MP0748_22) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_12) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_12) CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

(MP0748_12) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_22) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_22) CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

(MP0748_12) CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

(MP0748_12) CA3.6 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

(MP0748_12) CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.

(MP0748_22) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_12) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_22) CA3.10 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

(MP0748_12) CA3.10 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

(MP0748_12) CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans axeitadas para realizar a técnica.

(MP0748_22) CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans adecuadas para realizar a técnica.

(MP0748_22) CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe de drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe por presión.

(MP0748_22) CA4.1 Describíronse as bases fundamentais da drenaxe linfática manual e das pautas de aplicación.

(MP0748_12) CA4.1 Determinouse a zona de inicio da masaxe por presión.

(MP0748_22) CA4.2 Identificáronse as características xerais das manobras.

(MP0748_12) CA4.2 Identificouse a zona reflexa específica que cumpra manipular tras a análise.

(MP0748_22) CA4.3 Identificáronse as manobras xerais da drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA4.3 Xustificouse a elección da técnica de presión, en función da zona que se vaia tratar e dos seus efectos.

(MP0748_12) CA4.5 Especificáronse as pautas en tratamentos de reflexoloxía podal.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA4.7 Seleccionáronse os parámetros de aplicación de manobras en función da técnica.

(MP0748_22) CA4.7 Identificáronse zonas corporais que requiran precaución.

(MP0748_12) CA4.9 Especificáronse as pautas na masaxe oriental.

(MP0748_22) CA4.11 Relacionouse a DLM estética, cos tratamentos de colaboración médico-estética.

(MP0748_12) CA5.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos e nas técnicas por presión.

(MP0748_22) CA5.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de drenaxe estética manual.

(MP0748_22) CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

(MP0748_22) CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.

(MP0748_12) CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

(MP0748_22) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

(MP0748_12) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica axeitada ao nivel e á profesión.

(MP0748_12) CA5.6 Determinouse o tratamento posterior ás técnicas por presión.

(MP0748_22) CA5.6 Determinouse o tratamento posterior á drenaxe estética.

(MP0748_22) CA5.8 Elaboráronse pautas deontolóxicas importantes para a actividade do persoal profesional de masaxes con fins estéticos.

(MP0748_12) CA5.8 Elaboráronse pautas deontolóxicas importantes para a actividade do persoal profesional de masaxes con fins estéticos.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0748_12) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos e os puntos de aplicación das técnicas por presión.

(MP0748_22) RA1 - Deseña procedementos de traballo identificando os efectos da drenaxe estética

(MP0748_22) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta a relación entre as necesidades estéticas e estes procesos.

(MP0748_12) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de técnicas por presión.
(MP0748_22) RA3 - Organiza o espazo de traballo dispondo equipamentos, utensilios e produtos, e aplicando medidas de prevención de riscos nos
procesos de masaxe de drenaxe linfática manual (DLM).

(MP0748_12) RA4 - Aplica técnicas de masaxe por presión e xustifica a selección das manobras e dos parámetros de aplicación.

(MP0748_22) RA4 - Realiza drenaxe linfática manual logo de identificar a zona, aplicando o protocolo establecido.

(MP0748_12) RA5 - Controla os resultados nos procesos de técnicas por presión, utilizando parámetros establecidos.

(MP0748_22) RA5 - Controla os resultados nos procesos de drenaxe estética manual, utilizando parámetros establecidos.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da masaxe por presión.

(MP0748_22) CA1.3 Recoñecéronse os principios básicos da drenaxe estética manual

(MP0748_22) CA1.4 Recoñeceuse o percorrido e a dirección da linfa e os seus lugares de drenaxe.

(MP0748_12) CA2.2 Aplicáronse os equipamentos e os medios de diagnóstico facial e corporal.

(MP0748_22) CA2.2 Aplicáronse os equipamentos e os medios de diagnostico facial e corporal.

(MP0748_22) CA2.4 Aplicáronse técnicas de comunicación na fase de toma de datos.

(MP0748_12) CA2.4 Aplicáronse técnicas de comunicación na fase de toma de datos.

(MP0748_12) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_22) CA2.5 Estableceuse o diagnostico estético.

(MP0748_22) CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

(MP0748_12) CA2.6 Establecéronse os sistemas de comunicación con diferentes profesionais.

(MP0748_12) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_22) CA2.7 Determinouse e cubriuse a documentación técnica.

(MP0748_12) CA3.1 Identificáronse os espazos básicos onde se desenvolve o proceso de técnicas por presión.

(MP0748_22) CA3.1 Identificáronse os espazos básicos onde se desenvolve o proceso de drenaxe linfática manual.

(MP0748_22) CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

(MP0748_12) CA3.3 Valorouse o mantemento das instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois.

(MP0748_22) CA3.3 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións hixiénicas antes do seu uso e despois deste.

(MP0748_12) CA3.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0748_22) CA3.4 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

(MP0748_22) CA3.5 Detectáronse as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

(MP0748_12) CA3.5 Detectáronse as demandas e as necesidades da persoa usuaria.

(MP0748_22) CA3.6 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.

(MP0748_12) CA3.7 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

(MP0748_22) CA3.7 Simulouse a recepción e a atención á clientela coa aplicación de técnicas de comunicación e normas de comportamento.

(MP0748_12) CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_22) CA3.8 Determináronse as medidas de protección e seguridade do persoal e da persoa usuaria.

(MP0748_22) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_12) CA3.9 Establecéronse parámetros para definir unha boa hixiene postural.

(MP0748_12) CA3.11 Especificáronse as posicións corporais e das mans axeitadas para realizar a técnica.

(MP0748_22) CA3.12 Recoñecéronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional de masaxe de drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA3.13 Xustificáronse as técnicas de concentración e relaxación como método de preparación do persoal.

(MP0748_22) CA3.13 Xustificáronse as técnicas de concentración e relaxación como método de preparación do persoal.

(MP0748_12) CA4.2 Identificouse a zona reflexa específica que cumpra manipular tras a análise.

(MP0748_22) CA4.2 Identificáronse as características xerais das manobras.

(MP0748_22) CA4.3 Identificáronse as manobras xerais da drenaxe linfática manual.

(MP0748_12) CA4.3 Xustificouse a elección da técnica de presión, en función da zona que se vaia tratar e dos seus efectos.

(MP0748_12) CA4.4 Estableceuse a secuencia das manobras.

(MP0748_22) CA4.4 Establecéronse os parámetros de realización.

(MP0748_22) CA4.5 Determináronse os erros máis frecuentes na realización.

(MP0748_12) CA4.6 Relacionouse o soporte de acomodación coa técnica oriental e a zona en que se vaia aplicar.

(MP0748_22) CA4.6 Seleccionouse o tipo de manobra de drenaxe segundo o mapa anatómico que se vaia tratar.

(MP0748_12) CA4.7 Seleccionáronse os parámetros de aplicación de manobras en función da técnica.

(MP0748_22) CA4.7 Identificáronse zonas corporais que requiran precaución.

(MP0748_22) CA4.8 Aplicouse a drenaxe seguindo xustificadamente a orde zonal establecida.

(MP0748_12) CA4.8 Valorouse a necesidade de coordinar a presión, o movemento corporal e a respiración.

(MP0748_22) CA4.9 Seguíronse as medidas de precaución na aplicación.

(MP0748_22) CA4.10 Seguíronse as pautas establecidas na realización de técnicas de drenaxe estética.

(MP0748_12) CA4.10 Aplicáronse as técnicas seguindo xustificadamente a orde establecida.

(MP0748_22) CA5.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de drenaxe estética manual.

(MP0748_22) CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

(MP0748_12) CA5.2 Verificouse o grao de cumprimento dos procedementos establecidos.

(MP0748_22) CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0748_12) CA5.3 Controlouse o grao de eficacia do tratamento.

(MP0748_12) CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

(MP0748_22) CA5.4 Aplicáronse medidas correctoras de posibles desviacións do obxectivo.

(MP0748_12) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica axeitada ao nivel e á profesión.

(MP0748_22) CA5.5 Utilizouse linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

(MP0748_12) CA5.7 Aplicáronse medidas para comprobar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

(MP0748_22) CA5.7 Aplicáronse medidas para comprobar a calidade do servizo e a satisfacción da clientela.

As probas libres de cada módulo consisten en dúas partes a primeira delas atendera aos criterios de avaliación do currículo e a segunda

deseñarase para cubrir os coñecementos prácticos. Cada unha destas partes terán carácter eliminatorio e cualificaranse de 0 a 10 puntos , é

preciso un  mínimo de cinco puntos , para ter superada a proba. A cualificación final obtida por cada aspirante en cada módulo será numérica ,

entre 1 e 10, sen decimais, correspondendo na media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,  expresada cun números

enteiro  e redondeada á unidade máis próxima.

MÍNIMOS EXIXIBLES

Masaxes por presión: Clasificación, principios, semellanzas e diferenzas. Puntos de enerxía e zonas reflexas. Métodos de localización e

exploración das canles e dos puntos enerxéticos: localización dos puntos de enerxía; liñas enerxéticas ou meridianos e órganos que lle afectan.

Métodos de localización e exploración das zonas reflexas. Efectos, indicacións e contraindicacións.

Masaxes e técnicas orientais.

Deseño e elaboración de procedementos de traballo en técnicas por presión. Estudo estético no proceso de técnicas por presión: Aplicación de

métodos de diagnóstico estético previos á masaxe de técnicas por presión. Identificación da zona que cumpra tratar: identificación de alteracións

estéticas ou patolóxicas que inflúen en masaxe de técnicas por presión.

Toma de datos: técnicas de comunicación. Ficha técnica e historial estético.

Formalización de documentación técnica.

Adecuación da cabina de masaxe para técnicas por presión: características básicas da cabina de masaxe. Hixiene e mantemento.

Preparación do persoal: imaxe persoal. Técnicas de concentración e relaxación. Preparación das mans. Hixiene postural.

Normas de comportamento fronte á clientela, compañeiros de traballo e superiores.

Comunicación e técnicas para detectar as demandas, as necesidades e as expectativas das persoas usuarias.

Recepción e atención telefónica.

Acomodación e preparación da persoa usuaria. Técnicas de respiración.Realización de masaxes en zonas reflexas. Manobras: características

xerais, tipos e criterios de selección. Parámetros que definen os tipos de presións: dirección, intensidade, xeito, tempo, posicións (dos dedos, das

mans e dos antebrazos) e dirección das liñas. Organización da execución. Determinación da zona de inicio. Determinación e localización da zona

reflexa específica para manipular tras o diagnóstico. Procedemento e secuencia de repetición das manobras: orde básica das secuencias.

Precaucións na aplicación. Asesoramento posterior á masaxe.

Reflexoloxía podal nos procedementos estéticos. División zonal do pé. Efectos das técnicas de masaxe reflexa sobre diversos órganos, aparellos e

sistemas, inmediatos e retardados. Execución da técnica de reflexoloxía podal segundo pautas da masaxe reflexa por presión.

Realización de técnicas de masaxes orientais. Acomodación. Exploración da zona mediante a observación de puntos clave. Selección das técnicas

respiratorias para antes da masaxe e durante esta. Manobras: características xerais e criterios de selección. Parámetros que definen os tipos de

presións: dirección, intensidade, tensión, ritmo, tempo e dirección das liñas. Organización da execución. Determinación e localización da zona e

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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dos puntos de tratamento para manipular tras o diagnóstico. Procedemento e secuencia de repetición das manobras. Precaucións na aplicación.

Asesoramento posterior á masaxeParámetros que definen a calidade dos procesos de técnicas por presión: satisfacción da clientela, avaliación e

control de calidade, e cuestionarios de contraste.

Desviacións na prestación dos servizos de técnicas por presión.

Resolución de queixas

Drenaxe estética. Liñas divisorias e cuadrantes linfáticos. Efectos da drenaxe linfática estética sobre os órganos, os aparellos e os sistemas.

Indicacións e contraindicacións relativas e absolutas da drenaxe estética.

Deseño e elaboración de procedementos de traballo na drenaxe estética

 Diagnostico estético nos procesos de masaxe de drenaxe linfática manual. Aplicación de métodos de diagnóstico estético previos á masaxe de

drenaxe linfática manual. Identificación da zona que se vaia tratar: identificación de alteracións estéticas ou patolóxicas que inflúen na masaxe de

drenaxe linfática manual.

Toma de datos: técnicas de comunicación. Ficha técnica e historial estético.

Formalización de documentación técnica.

Adecuación da cabina de masaxe de drenaxe linfática: características básicas da cabina; hixiene e mantemento.

Preparación do persoal: imaxe persoal; técnicas de concentración e relaxación; preparación das mans; hixiene postural.

Normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros de traballo e superiores.

Comunicación e técnicas para detectar as demandas, as necesidades e as expectativas da persoa usuaria.

Recepción e atención telefónica.

Acomodación e preparación da persoa usuaria. Técnicas de respiración.

Bases da técnica. Pautas de aplicación.

Manobras: características xerais, tipos e criterios de selección.

Parámetros das manobras de DLM. Criterios de selección.

Organización da execución. Zonas de tratamentos previos de cada parte do corpo en DLM. Manobras preparatorias e zonais de DLM.

Procedemento e secuencia zonal da DLM. Medidas de precaución na aplicación.

Asesoramento posterior á masaxe.

Aplicación de técnicas de drenaxe linfática para tratamentos estéticos posmedicina e cirurxía estética: indicacións, contraindicacións e precaucións.

Parámetros que definen a calidade dos procesos de drenaxe estética manual e a satisfacción da clientela: avaliación e control de calidade, e

cuestionarios de contraste.

Desviacións na prestación dos servizos de drenaxe estética

Resolución de queixas

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 1ª  Parte da proba: Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio.

Pode constar de 20 preguntas ou 40 de tipo test (nesta caso as respostas equivocadas puntuarán negativamente duas preguntas negativa restara

unha positiva) a puntuación total e de 10 a repartir entre o número total de pregunta. Ou  pode constar de 10  a 15 preguntas curtas ou de

desenrolo (a puntuación das preguntas constara no exame)

 2ª  Parte da proba:Se calificara cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de preguntas

sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que aprobar

cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética. Cada

parte terá unha valoración numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións que se

e o caso expoñerase ou indicará o examinado

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada
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módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

CARACTERÍSTICAS :

Proba escrita  onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo .

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a 1ª parte da proba, que terá carácter eliminatorio. Pode constar de  preguntas

de tipo test (neste caso as respostas equivocadas puntuarán negativamente duas pregunta negativa restara a unha positiva) ou preguntas curtas

ou de desenrolo. A puntuación total e de 10 a repartir entre o número total de pregunta. Bolígrafo de tinta negra ou azul

Tempo: 2 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERISTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre modelos reais.

Debera traer Un modelo que se adapte a proba a realizar,  utiles adecuados (toallas, sabanillas)

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 3 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será

motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0745 Estética hidrotermal 02016/2017 0123

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ARACELI PÉREZ MONDELO,NATALIA VÉREZ COTELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica a organización do traballo coordinando o desenvolvemento das actividades e a prestación de servizos nos establecementos hidrotermais.

RA2 - Caracteriza os recursos hídricos, para o que analiza os seus mecanismos de acción, e emprégaos como fonte de saúde e benestar.

RA3 - Identifica as necesidades estéticas da persoa usuaria, para o que realiza a análise previa e utiliza os informes adecuados.

RA4 - Selecciona as técnicas hidrotermais, para o que analiza os efectos da aplicación da auga sobre o corpo.

RA5 - Selecciona os cosméticos termais e a súa técnica de aplicación, para o que analiza os seus efectos e as súas precaucións.

RA6 - Aplica técnicas hidroestéticas e cosméticos termais, seguindo un protocolo de execución previamente deseñado.

RA7 - Organiza a execución de protocolos de seguridade e hixiene, aplicando pautas para a prevención de riscos laborais.

RA8 - Supervisa a calidade do servizo e propón medidas correctoras que melloren a súa prestación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Caracterizáronse e clasificáronse os centros de aplicación de técnicas hidrotermais.

CA1.2 Relacionouse o organigrama dos establecementos de hidroterapia e/ou termais coas funcións do persoal.

CA1.3 Analizáronse as instalacións e os recursos técnicos e profesionais.

CA1.4 Elaboráronse propostas para o deseño e a distribución das instalacións para mellorar o traballo e ofrecer un espazo de benestar.

CA1.5 Organizouse a axenda de traballo a través da coordinación dos recursos materiais e persoais.

CA2.1 Xustificouse o emprego da auga con fins curativos ao longo da historia.

CA2.2 Establecéronse os conceptos xerais do termalismo.

CA2.3 Identificouse a estrutura da auga, as propiedades e os seus mecanismos de acción.

CA2.4 Relacionouse o mecanismo de acción e as indicacións das augas mineromedicinais coa súa composición química.

CA2.5 Identificáronse as propiedades e as características dos tipos da auga utilizada nos centros hidrotermais: mineromedicinal, de mar e común.

CA2.6 Clasificáronse as augas mineromedicinais en función da temperatura, o residuo seco, a mineralización e a composición.

CA2.7 Identificáronse as accións e os efectos das augas mineromedicinais sobre o organismo, e describíronse as características da cura termal.

CA2.8 Identificáronse as vías de aplicación interna da auga mineromedicinal.

CA2.9 Especificáronse as características da auga do mar, a súa composición, as súas accións e as súas indicacións.

CA2.10 Identificáronse os efectos da auga de mar e a talasoterapia sobre o organismo, e describíronse as características dunha cura mariña.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.1 Valorouse a importancia da realización dun exame estético previo.

CA3.2 Especificáronse as indicacións e as alteracións estéticas que poidan mellorar con tratamentos de estética hidrotermal.

CA3.3 Interpretouse o informe e as instrucións médicas.

CA3.4 Identificáronse as contraindicacións absolutas ou relativas destas técnicas.

CA3.5 Preparáronse as instalacións, os materiais e os equipamentos necesarios.

CA3.6 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

CA3.7 Informouse a persoa usuaria sobre o resultado emitido da análise e o tratamento aconsellado.

CA3.8 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

CA3.9 Describíronse as normas deontolóxicas que cumpra aplicar para garantir a confidencialidade da clientela.

CA4.1 Caracterizáronse as técnicas de aplicación vía oral e vía respiratoria.

CA4.2 Caracterizáronse as técnicas de balneación de aplicación individual e colectiva, con presión e sen ela.

CA4.3 Sinaláronse os efectos, as indicacións e as contraindicacións absolutas e relativas das técnicas de balneación.

CA4.4 Determinouse o mecanismo de acción e os parámetros de aplicación.

CA4.5 Relacionáronse os efectos das aplicacións hidroterápicas parciais coas indicacións e o modo de emprego.

CA4.6 Diferenciáronse as características da sauna, as termas e o baño de vapor.

CA4.7 Identificáronse os efectos, as indicacións, as precaucións e as contraindicacións das técnicas de antroterapia.

CA4.8 Estableceuse a secuencia das técnicas de hidroterapia empregadas nos circuítos termais.

CA4.9 Identificáronse as técnicas empregadas en talasoterapia e as asociadas a ela.

CA5.1 Especificáronse os compoñentes, as propiedades, as accións e os efectos dos cosméticos termais.

CA5.2 Identificáronse os modos de aplicación para cada cosmético termal.

CA5.3 Establecéronse as indicacións, as precaucións e as contraindicacións.

CA5.4 Clasificáronse as arxilas en función da súa cor e da súa composición.

CA5.5 Esquematizáronse os tipos de peloides seguindo a súa clasificación internacional.

CA5.6 Determináronse as diferenzas entre parafinas, paralamas e peloides.

CA5.7 Identificáronse os ingredientes activos das algas e outros produtos naturais, mariños, vexetais, etc., como compoñentes dos cosméticos termais.

CA5.8 Especificáronse as accións cosméticas, as precaucións e os xeitos de aplicación dos aceites esenciais.

CA6.1 Establecéronse os protocolos de actuación en programas de tratamentos hidrotermais estándar.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.2 Preparáronse os medios técnicos e/ou os cosméticos termais necesarios.

CA6.3 Seleccionouse a indumentaria e os accesorios adecuados segundo a técnica que se vaia aplicar.

CA6.4 Informouse a persoa usuaria sobre as posturas, as sensacións e os mecanismos de aviso ao persoal.

CA6.5 Seleccionáronse os parámetros en función da técnica que se vaia aplicar e as condicións orgánicas e a sensibilidade da persoa usuaria.

CA6.6 Aplicáronse técnicas hidrotermais e de cosmética termal segundo a secuencia e a orde establecida.

CA6.7 Supervisouse o proceso e controlouse o estado da persoa usuaria durante el.

CA6.8 Establecéronse as pautas para unha correcta circulación da clientela a través dos circuítos termais.

CA7.1 Sinaláronse as consecuencias da contaminación bacteriolóxica da auga.

CA7.2 Identificáronse os mecanismos para o tratamento da auga.

CA7.3 Aplicouse o protocolo de hixiene das instalacións.

CA7.4 Aplicouse o método de desinfección ou esterilización máis adecuado en función do equipamento técnico ou do material que se vaia utilizar.

CA7.5 Establecéronse as normas de hixiene do persoal do centro e da persoa usuaria das instalacións.

CA7.6 Aplicáronse protocolos para refugar e reciclar os materiais utilizados.

CA7.7 Aplicáronse protocolos para previr riscos e reaccións non desexadas.

CA7.8 Especificouse a normativa que rexe os centros de servizos hidrotermais.

CA8.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de aplicación de técnicas hidrotermais.

CA8.2 Esquematizouse o proceso de prestación do servizo.

CA8.3 Identificáronse as normas de atención á clientela.

CA8.4 Asociáronse as anomalías detectadas coa fase do proceso en que se produciran.

CA8.5 Avaliáronse as fases do proceso e o resultado final.

CA8.6 Detectáronse as desviacións e as anomalías producidas na aplicación das técnicas hidrotermais, e analizáronse as súas causas.

CA8.7 Propuxéronse medidas para adecuar os resultados obtidos aos esperados e mellorar a prestación do servizo.

CA8.8 Avaliouse o grao de satisfacción da clientela mediante cuestionarios e atención posvenda.

CA8.9 Establecéronse as normas de actuación en situacións inesperadas para resolver incidencias que afecten a calidade dos servizos hidrotermais.

CA8.10 Establecéronse medidas para xestionar as reclamacións, as suxestións e as queixas.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Planifica a organización do traballo coordinando o desenvolvemento das actividades e a prestación de servizos nos establecementos hidrotermais.

RA2 - Caracteriza os recursos hídricos, para o que analiza os seus mecanismos de acción, e emprégaos como fonte de saúde e benestar.

RA3 - Identifica as necesidades estéticas da persoa usuaria, para o que realiza a análise previa e utiliza os informes adecuados.

RA4 - Selecciona as técnicas hidrotermais, para o que analiza os efectos da aplicación da auga sobre o corpo.

RA5 - Selecciona os cosméticos termais e a súa técnica de aplicación, para o que analiza os seus efectos e as súas precaucións.

RA6 - Aplica técnicas hidroestéticas e cosméticos termais, seguindo un protocolo de execución previamente deseñado.

RA7 - Organiza a execución de protocolos de seguridade e hixiene, aplicando pautas para a prevención de riscos laborais.

RA8 - Supervisa a calidade do servizo e propón medidas correctoras que melloren a súa prestación.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Elaboráronse propostas para o deseño e a distribución das instalacións para mellorar o traballo e ofrecer un espazo de benestar.

CA2.4 Relacionouse o mecanismo de acción e as indicacións das augas mineromedicinais coa súa composición química.

CA2.7 Identificáronse as accións e os efectos das augas mineromedicinais sobre o organismo, e describíronse as características da cura termal.

CA2.8 Identificáronse as vías de aplicación interna da auga mineromedicinal.

CA2.10 Identificáronse os efectos da auga de mar e a talasoterapia sobre o organismo, e describíronse as características dunha cura mariña.

CA3.3 Interpretouse o informe e as instrucións médicas.

CA3.5 Preparáronse as instalacións, os materiais e os equipamentos necesarios.

CA3.6 Realizouse a entrevista, a exploración e a recollida de datos.

CA3.7 Informouse a persoa usuaria sobre o resultado emitido da análise e o tratamento aconsellado.

CA3.8 Solicitóuselle á persoa usuaria o consentimento informado.

CA4.3 Sinaláronse os efectos, as indicacións e as contraindicacións absolutas e relativas das técnicas de balneación.

CA4.5 Relacionáronse os efectos das aplicacións hidroterápicas parciais coas indicacións e o modo de emprego.

CA4.8 Estableceuse a secuencia das técnicas de hidroterapia empregadas nos circuítos termais.

CA4.9 Identificáronse as técnicas empregadas en talasoterapia e as asociadas a ela.

CA5.2 Identificáronse os modos de aplicación para cada cosmético termal.

CA5.7 Identificáronse os ingredientes activos das algas e outros produtos naturais, mariños, vexetais, etc., como compoñentes dos cosméticos termais.

CA5.8 Especificáronse as accións cosméticas, as precaucións e os xeitos de aplicación dos aceites esenciais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.1 Establecéronse os protocolos de actuación en programas de tratamentos hidrotermais estándar.

CA6.2 Preparáronse os medios técnicos e/ou os cosméticos termais necesarios.

CA6.3 Seleccionouse a indumentaria e os accesorios adecuados segundo a técnica que se vaia aplicar.

CA6.6 Aplicáronse técnicas hidrotermais e de cosmética termal segundo a secuencia e a orde establecida.

CA7.3 Aplicouse o protocolo de hixiene das instalacións.

CA7.4 Aplicouse o método de desinfección ou esterilización máis adecuado en función do equipamento técnico ou do material que se vaia utilizar.

CA8.3 Identificáronse as normas de atención á clientela.

CA8.4 Asociáronse as anomalías detectadas coa fase do proceso en que se produciran.

CA8.8 Avaliouse o grao de satisfacción da clientela mediante cuestionarios e atención posvenda.

Organización das instalacións, recursos técnicos e profesionais

Centros de aplicación de técnicas hidroestéticas: balnearios, centros de talasoterapia e establecementos de spa.

Instalacións xerais dos establecementos hidrotermais: instalacións profesionais e complementarias.

Recursos profesionais dos centros hidrotermais: organigrama do centro; formación e

funcións do persoal de centros hidrotermais; organización e distribución do traballo.

Termalismo e talasoterapia: conceptos xerais.

A auga: estrutura e propiedades.

Hidroxeoloxía: ciclo da auga. Mecanismos de acción da auga: mecanismos hidroterápicos.

Tipos de augas.

 A auga mineromedicinal.

Mecanismos de acción: mecanismos crenoterápicos; indicacións en función da súa

composición.

Xeitos de aplicación interna.

¿ Cura balnearia.

¿ Crise termal.

¿ Auga de mar:

¿ Composición e características.

¿ Mecanismo de acción.

¿ Aplicacións en estética e benestar.

¿ Recoñecemento das indicacións e das alteracións estéticas de interese na aplicación de

técnicas hidrotermais. Contraindicacións.

 Técnicas de aplicación de equipamentos e medios.

Elaboración de documentos para a detección de necesidades das persoas usuarias.

 Interpretación de informes ou prescricións médicas.

 Aplicacións vía oral e vía respiratoria: aspectos básicos. Técnicas.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Técnicas de balneación.

 Técnicas de aplicación de auga con presión:

 Aplicacións hidroterápicas parciais:

 Antroterapia:

¿ Combinación de técnicas de hidroterapia: circuítos termais.

¿ Talasoterapia e técnicas asociadas.

¿ Arxilas e peloides; parafinas e paralamas.

¿ Augas termais; cosméticos derivados de augas termais.

¿ Cosméticos derivados de produtos naturais (viño, cacao, oliveira, etc).

¿ Algoterapia e produtos mariños (plancto, cartilaxe de peixes, ovas, ADN mariño, po

de perlas e sales, etc.).

¿ Técnicas de aplicación: precaucións.

¿ Aromaterapia: concepto. Aceites esenciais: características. Composición, obtención, ví-

as de penetración, efectos, xeito de aplicación, precaucións e accións cosméticas.

 Aplicación de técnicas hidrotermais

 Protocolos de aplicación de técnicas de balneación e de aplicación de auga con presión,

técnicas hidroterápicas parciais e de antroterapia: execución práctica.

 Protocolos de aplicación de cosmética termal: execución práctica.

 Tratamentos combinados de técnicas hidrotermais e cosmética termal: tipos de tratamentos;

execución técnica.

 Programas de estética e benestar en centros hidrotermais: normas para a elaboración de

programas; coordinación de tratamentos e técnicas.

 Protocolos de aplicación de técnicas en circuítos termais. Circuítos libres e dirixidos.

Secuencia de técnicas.

 Contaminación bacteriolóxica da auga. Análise das técnicas de tratamento de augas

usadas nestes centros.

¿ Hixiene das instalacións: normas para a poboación usuaria e para o persoal.

¿ Conservación e manipulación dos produtos cosméticos.

¿ Organización do mantemento das instalacións e dos equipamentos.

¿ Xestión ambiental.

¿ Riscos laborais en centros hidrotermais: técnicas preventivas.

¿ Sinalización, emerxencias e primeiros auxilios.

¿ Normativa de centros hidrotermais.

BC8. Avaliación da calidade nos centros e servizos hidrotermais

¿ Concepto e principios de calidade.

 Calidade na prestación do servizo.

Normas de calidade para instalacións, medios técnicos e produtos: parámetros que a definen.

 Normas de atención á clientela.

Técnicas para medir o grao de satisfacción da clientela.

 Xestión de reclamacións e queixas.

 os criterios de cualificación  para a obtención  da nota final serán os seguintes:
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 Na primeira proba (a proba escrita)será necesario acadar un  5 para poder realizar a segunda parte (é dicir a parte práctica) . Esta primeira proba

escrita terá un peso do 70% para calcular a nota final

A segunda parte da proba é práctica .Tamén será necesario obter un 5 para poder facer media coa anterior e terá un peso dun 30% na nota final.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

 PARTE ESCRITA (70%)

Tempo máximo: 2 horas

Contidos:

Os especificados na programación

*Esta proba será necesaria aprobala para pasar a segunda fase.

     Solo é necesario traer boligrafo azul ou negro

4.b) Segunda parte da proba

 PARTE PRÁCTICA (30%)

Tempo máximo : 3 horas

Contidos :

os desenvoltos na programación

 Os alumnos deberán traer dúas modelos para poder realizar os seguintes traballos:

 Realización dunha análise estética previa á aplicación da técnica.

 Selección e aplicación de técnicas e de cosméticos termais en función da análise realizada

Realización de protocolos hidrotermais de estética e benestar propostos para a súa avaliación.

*** O material e equipos necesarios serán aportados polo profesorado avaliador

 Esta parte da proba tamén é necesaria superala para poder calcular a nota final.

 Para a realizacion da proba o alumno traerá:-Unha modelo   ,   toalla de baño   , chanclas , gorro de plástico  ,    bikini/ropa interior deshechable.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0749 Micropigmentación 02016/2017 0105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA LLEVOT SÁNCHEZ,MARÍA DEL MAR LAMAS PERNAS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Elabora a documentación previa á micropigmentación aplicando a normativa.

RA2 - Organiza as instalacións, a moblaxe, os equipamentos e os medios necesarios, aplicando medidas de seguridade e prevención de riscos hixiénico-
sanitarios.

RA3 - Deseña maquillaxes correctivas utilizando as técnicas de visaxismo e colorimetría.

RA4 - Prepara a persoa usuaria seguindo a normativa, e infórmaa sobre o proceso.

RA5 - Realiza a micropigmentación adaptando o procedemento de traballo ao estudo estético previo.

RA6 - Determina a calidade do servizo valorando os resultados da aplicación do proceso.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñeceuse a normativa que regula o exercicio da técnica de micropigmentación.

CA1.2 Identificáronse as partes do consentimento informado.

CA1.3 Especificouse a información comercial da clientela.

CA1.4 Seguíronse as pautas para deseñar a ficha técnica.

CA1.5 Planificouse un sistema de arquivo de empresas e organismos autorizados para as revisións técnicas, a eliminación de residuos, etc.

CA1.6 Analizáronse as acreditacións necesarias para o exercicio das actividades de micropigmentación.

CA2.1 Dispuxéronse os equipamentos segundo os requisitos específicos dunha cabina de micropigmentación.

CA2.2 Determinouse o proceso de hixiene do equipamento e dos utensilios antes do proceso e despois deste.

CA2.4 Sinaláronse as doenzas de transmisión por vía hemática.

CA2.5 Valorouse a utilización de material dun só uso como medida de seguridade e hixiene.

CA2.6 Diferenciáronse as zonas de almacenamento e xestión de residuos.

CA3.1 Identificouse a morfoloxía do rostro e doutras zonas corporais.

CA3.2 Xustificouse o deseño das correccións da persoa usuaria segundo as características do rostro e a súa expresión.

CA3.3 Aplicáronse as bases da teoría da cor nas maquillaxes correctivas.

CA3.4 Identificáronse as alteracións cutáneas relacionadas coa micropigmentación.

CA3.5 Relacionáronse as técnicas de debuxo (tipo de liña, cor, etc.) co efecto final.

CA3.7 Especificáronse os criterios de selección de utensilios e cosméticos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.1 Establecéronse as pautas de información oral e escrita á persoa usuaria.

CA4.2 Especificáronse os datos necesarios para unha información pormenorizada.

CA4.3 Realizouse a proba de sensibilidade.

CA4.4 Efectuáronse probas de cor e de visaxismo tendo en conta as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

CA4.5 Realizouse a proposta de tratamento.

CA4.7 Recoñeceuse a secuencia na realización de técnicas previas á micropigmentación.

CA4.8 Xustificouse a elección do dermógrafo e do tipo de agullas.

CA4.9 Determináronse os parámetros do dermógrafo.

CA4.11 Seleccionouse a cor segundo as características da zona de aplicación.

CA5.1 Determináronse as indicacións e as precaucións na realización técnica.

CA5.2 Establecéronse os criterios de selección de pigmentos e colorantes segundo a pel, o cabelo e os ollos.

CA5.3 Relacionouse a colorimetría cutánea coas cores pigmento.

CA5.4 Identificáronse as reaccións do pigmento fronte á acción de axentes externos.

CA5.5 Seleccionáronse os cosméticos para os coidados anteriores e posteriores á micropigmentación, respectando as normas de seguridade e hixiene.

CA5.6 Xustificouse a elección e a mestura de pigmentos.

CA5.7 Relacionouse o tipo de agulla coa técnica de aplicación.

CA5.8 Relacionouse a aplicación dos tipos de trazado e dos parámetros co deseño proposto.

CA5.9 Xustificouse o protocolo de micropigmentación de cada zona facial e corporal.

CA5.10 Especificáronse as fases de realización da micropigmentación.

CA5.12 Informouse a persoa usuaria sobre os coidados posteriores á aplicación do tratamento de micropigmentación.

CA5.13 Asesorouse a persoa usuaria sobre o seguimento posterior ao proceso de micropigmentación.

CA6.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de micropigmentación.

CA6.2 Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos.

CA6.3 Avaliouse o grao de satisfacción da persoa usuaria respecto ao tratamento.

CA6.4 Prevíronse medidas correctoras para rectificar posibles desviacións do obxectivo.

CA6.6 Tomáronse medidas para comprobar a calidade do servizo.

CA6.7 Resolvéronse os problemas formulados no desenvolvemento da actividade.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Organiza as instalacións, a moblaxe, os equipamentos e os medios necesarios, aplicando medidas de seguridade e prevención de riscos hixiénico-
sanitarios.

RA3 - Deseña maquillaxes correctivas utilizando as técnicas de visaxismo e colorimetría.

RA4 - Prepara a persoa usuaria seguindo a normativa, e infórmaa sobre o proceso.

RA5 - Realiza a micropigmentación adaptando o procedemento de traballo ao estudo estético previo.

RA6 - Determina a calidade do servizo valorando os resultados da aplicación do proceso.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Dispuxéronse os equipamentos segundo os requisitos específicos dunha cabina de micropigmentación.

CA2.2 Determinouse o proceso de hixiene do equipamento e dos utensilios antes do proceso e despois deste.

CA2.3 Aplicouse o método de desinfección segundo o grao de contaminación dos elementos.

CA2.5 Valorouse a utilización de material dun só uso como medida de seguridade e hixiene.

CA2.6 Diferenciáronse as zonas de almacenamento e xestión de residuos.

CA3.5 Relacionáronse as técnicas de debuxo (tipo de liña, cor, etc.) co efecto final.

CA3.6 Realizáronse deseños para efectuar as correccións necesarias a través da micropigmentación

CA3.7 Especificáronse os criterios de selección de utensilios e cosméticos.

CA3.8 Xustificouse a corrección na pel segundo a análise previa.

CA4.3 Realizouse a proba de sensibilidade.

CA4.4 Efectuáronse probas de cor e de visaxismo tendo en conta as características morfolóxicas e persoais da persoa usuaria.

CA4.5 Realizouse a proposta de tratamento.

CA4.6 Establecéronse os criterios de preparación da cabina para a aplicación da técnica.

CA4.7 Recoñeceuse a secuencia na realización de técnicas previas á micropigmentación.

CA4.8 Xustificouse a elección do dermógrafo e do tipo de agullas.

CA4.9 Determináronse os parámetros do dermógrafo.

CA4.10 Especificáronse as medidas de protección do persoal profesional e da persoa usuaria segundo a normativa.

CA4.11 Seleccionouse a cor segundo as características da zona de aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.1 Determináronse as indicacións e as precaucións na realización técnica.

CA5.2 Establecéronse os criterios de selección de pigmentos e colorantes segundo a pel, o cabelo e os ollos.

CA5.7 Relacionouse o tipo de agulla coa técnica de aplicación.

CA5.8 Relacionouse a aplicación dos tipos de trazado e dos parámetros co deseño proposto.

CA5.9 Xustificouse o protocolo de micropigmentación de cada zona facial e corporal.

CA5.10 Especificáronse as fases de realización da micropigmentación.

CA5.11 Efectuouse a técnica de micropigmentación.

CA5.12 Informouse a persoa usuaria sobre os coidados posteriores á aplicación do tratamento de micropigmentación.

CA5.13 Asesorouse a persoa usuaria sobre o seguimento posterior ao proceso de micropigmentación.

CA6.2 Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos.

CA6.3 Avaliouse o grao de satisfacción da persoa usuaria respecto ao tratamento.

CA6.5 Utilizouse a linguaxe técnica adecuada ao nivel e á profesión.

MÍNIMOS EXIXIBLES

Normativa e documentación técnica, legal e comercial.

Análise do modelo de consentimento informado. Datos de identificación. Denominación xenérica da técnica e localización anatómica. Descrición da

técnica. Duración. Información sobre posibilidades de eliminación. Medidas hixiénicas previas e posteriores á realización da técnica. Posibles

complicacións e precaucións: contraindicacións. Orzamento.

Ficha técnica. Documentos fotográficos. Información comercial da clientela. Rexistro dilixenciado. Documentación de xestión de residuos e de

revisións técnicas.

Instalacións: características, deseño, materiais de paredes e chans, distribución, iluminación, ambientación, moblaxe e áreas (de traballo,

recepción, espera, limpeza, desinfección, esterilización, almacenamento e aseos).

Equipamentos e instrumental de uso en micropigmentación: máquina dermográfica (características e parámetros de potencia e velocidade), agullas

(tipos e características), complementos e accesorios.

Seguridade e hixiene das instalacións e dos equipamentos.

Prevención de infeccións e transmisión de doenzas.

Almacenamento de produtos específicos e xestión de residuos.

Estudo da morfoloxía do rostro: Teorías da verticalidade e a horizontalidade. O óvalo: xeometría, proporcións e liñas; clasificación e tipos. Estudo

das faccións do rostro: cellas, ollos, beizos, fronte, nariz e queixo. Visaxismo: análise e estudo do rostro, e técnica de deseño das súas correccións.

Estudo doutras zonas corporais susceptibles de seren micropigmentadas: proporcións, e simetrías dos seos e das aréolas mamarias; estudo da

implantación natural do cabelo e das zonas alopécicas.

Microimplantación de pigmentos aplicada á estética reparadora: cicatrices, acromías, etc.

Cor: teorías da cor e da luz.

Identificación das alteracións cutáneas relacionadas coa micropigmentación.

Información á persoa usuaria sobre a técnica de micropigmentación: contraindicacións, posibles riscos, alteracións que non permitan a

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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micropigmentación, reaccións da pel á implantación do pigmento e técnicas de despigmentación (láser, cirurxía, etc.).

Técnicas previas á microimplantación de pigmentos (análise do rostro e das zonas que se vaian micropigmentar, fotografía previa e deseño de

maquillaxe correctiva): determinación e secuencia.

Proposta de tratamento.

Preparación da cabina, o material e o equipamento.

Criterios de elección da cor segundo a análise previa.

Medidas de preparación e protección da persoa usuaria. Ergonomía.

Indicacións e precaucións.

Pigmentos e colorantes. Reaccións do pigmento fronte a diversos axentes externos: láser, radiacións solares, interacción con cosméticos e

medicamentos, etc.

Preparación de mesturas. Aplicación da proba de cor pigmento.

Criterio de selección de agullas.

Técnicas de micropigmentación. Trazados: raia, punteamento e recheo.

Organización do proceso: Determinación da zona de inicio. Desinfección e coidados previos da zona: vantaxes e inconvenientes. Procedemento e

secuencia de repetición do trazado. Precaucións na aplicación. Técnica do retoque. Formalización da documentación e dos anexos fotográficos

iniciais e finais.

Asesoramento posterior á microimplantación: coidados posteriores ao tratamento; seguimento da evolución do proceso.

Parámetros que definen a calidade dos procesos de micropigmentación.

Desviacións na prestación dos servizos de micropigmentación.

Técnicas para medir o grao de satisfacción e detección de desviacións na prestación dos servizos.

Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.

Protocolos establecidos e uso de linguaxe técnica.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas . A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª  Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración  numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

 1ª  Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas . A media ponderada realizarase sobre 10.

Realizarase en 2 horas.

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

4.a) Primeira parte da proba
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capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Realización de tres supostos prácticos.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre simuladores aportados polo alumno.

Debera traer   utiles adecuados (toallas, sabanillas, desechables)

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 4 horas
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0753 Tratamentos estéticos integrais 02016/2017 0139

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA AZUCENA SUÁREZ TRABA,MARÍA DE LA GLORIA CASAS TEJO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica pautas de atención á clientela aplicando técnicas comerciais.

RA2 - Xestiona e organiza as instalacións, os medios técnicos e materiais e os recursos humanos, integrando os elementos da rede loxística do
establecemento.

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación.

RA4 - Elabora o tratamento estético personalizado e xustifica a selección dos medios e as súas interaccións.

RA6 - Planifica a aplicación de coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de cirurxía e medicina estética, seguindo o procedemento
personalizado.

RA7 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propón medidas de corrección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

CA1.5 Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos.

CA1.6 Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

CA1.7 Seleccionáronse os instrumentos de promoción de produtos e servizos estéticos.

CA1.8 Establecéronse as etapas para o deseño dunha campaña de promoción.

CA1.9 Determináronse as fases da venda.

CA2.1 Identificáronse os elementos que constitúen a rede loxística da empresa: provedores, clientes, sistemas de produción e/ou comercialización,
almacenamento, etc.

CA2.3 Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

CA2.5 Caracterizouse o control de existencias de cosméticos e materiais que se empregan nos tratamentos estéticos.

CA2.6 Elaborouse un sistema de xestión de compras, provedores e mantemento.

CA2.7 Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

CA3.1 Describíronse os datos da ficha técnica.

CA3.3 Estableceuse un cuestionario para a obtención de datos que teñen relevancia na análise estética.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA3.5 Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

CA3.6 Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

CA4.1 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

CA4.3 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

CA4.4 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

CA4.6 Identificáronse as incompatibilidades e os efectos sinérxicos entre as técnicas que se integran nos tratamentos.

CA4.7 Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.

CA4.8 Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

CA6.1 Interpretáronse os informes e a prescrición médica.

CA6.2 Caracterizouse a acomodación e as medidas de protección persoal e da clientela nos procesos de tratamentos anteriores e posteriores á medicina
estética.

CA6.3 Recoñecéronse os efectos que producen as técnicas dos tratamentos anteriores e posteriores á medicina estética.

CA6.4 Xustificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que se deban manter durante a execución do tratamento.

CA6.5 Identificáronse as técnicas previas.

CA6.6 Aplicouse o tratamento anterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas e os tratamentos de hidratación,
rexeneración, mellora da elasticidade, vascularización, etc., en condicións de hixiene e seguridade.

CA6.7 Aplicouse o tratamento posterior á medicina estética segundo o protocolo establecido, combinando as técnicas electroestéticas, cosmetolóxicas e
manuais en condicións de hixiene e seguridade.

CA6.8 Planificáronse medidas de avaliación de resultados

CA7.1 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

CA7.2 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias no servizo prestado.

CA7.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal
recibida.

CA7.4 Propuxéronse medidas correctoras para mellorar os servizos prestados e mellorar o grao de satisfacción das persoas usuarias.

CA7.5 Realizáronse supostos prácticos de valoración dos resultados.

CA7.6 Identificouse o proceso que hai que seguir ante unha reclamación.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Pon en práctica pautas de atención á clientela aplicando técnicas comerciais.

RA2 - Xestiona e organiza as instalacións, os medios técnicos e materiais e os recursos humanos, integrando os elementos da rede loxística do
establecemento.

RA3 - Realiza o exame estético aplicando procedementos de análise e técnicas de comunicación.

RA4 - Elabora o tratamento estético personalizado e xustifica a selección dos medios e as súas interaccións.

RA5 - Aplica protocolos personalizados de tratamentos estéticos faciais e corporais coordinando as técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA7 - Avalía e valora os resultados dos servizos de estética, e propón medidas de corrección.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse as fases do protocolo de atención á clientela desde a recepción ata a despedida.

CA1.2 Establecéronse as normas sobre a hixiene, a indumentaria e a imaxe do persoal.

CA1.3 Obtivéronse os indicadores de calidade no proceso de atención á clientela.

CA1.4 Relacionáronse as características dos servizos de imaxe persoal coas medidas de atención á clientela.

CA1.5 Especificáronse as secuencias de actuación na creación de novos tratamentos estéticos.

CA1.6 Caracterizáronse os medios de publicidade e comunicación internos e externos nunha empresa de estética.

CA2.2 Establecéronse as condicións ambientais na zona de traballo.

CA2.3 Identificáronse os postos de traballo nos establecementos estéticos.

CA2.4 Establecéronse os criterios para a asignación efectiva de actividades a cada posto de traballo.

CA2.7 Especificáronse as características e os elementos que conforman a área de desinfección.

CA2.8 Proxectouse un plan de limpeza, hixiene e desinfección.

CA3.1 Describíronse os datos da ficha técnica.

CA3.2 Recoñecéronse as pautas dos protocolos de acomodación.

CA3.4 Recoñeceuse a actitude e a aptitude profesional como factor de calidade dos servizos estéticos.

CA3.5 Analizáronse as variables que determinan un protocolo personalizado.

CA3.6 Distinguíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas para a análise estética da zona que se vaia tratar.

CA4.1 Establecéronse os criterios de clasificación dos tratamentos integrais.

CA4.2 Determináronse os medios e os recursos necesarios.

CA4.3 Establecéronse os criterios de selección dos equipamentos técnicos e accesorios.

CA4.4 Identificáronse as características das técnicas manuais e a súa forma de aplicación.

CA4.5 Identificáronse as pautas de preparación e manipulación dos cosméticos.

CA4.6 Identificáronse as incompatibilidades e os efectos sinérxicos entre as técnicas que se integran nos tratamentos.

CA4.7 Xustificouse o protocolo de aplicación dos tratamentos personalizados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.8 Tivéronse en conta as necesidades e demandas da clientela no deseño do protocolo personalizado.

CA5.1 Determináronse pautas de información á clientela sobre o tratamento estético, as técnicas, os efectos e as sensacións.

CA5.2 Xustificouse a acomodación e a protección da clientela segundo criterios de confortabilidade e seguridade.

CA5.3 Identificáronse as posturas, os movementos e as actitudes que cumpra adoptar durante a execución do tratamento.

CA5.4 Aplicáronse as técnicas previas ao tratamento segundo o protocolo establecido.

CA5.5 Xustificouse a elección de programas e parámetros das técnicas que se vaian empregar.

CA5.6 Estableceuse a secuencia do tratamento, combinando as técnicas electroestéticas, manuais e cosmetolóxicas seleccionadas.

CA5.7 Establecéronse técnicas de finalización do tratamento (protección, maquillaxe, etc.).

CA5.8 Determináronse as pautas de asesoramento.

CA5.9 Relacionáronse as recomendacións cosméticas cos coidados persoais fóra da cabina.

CA7.1 Identificáronse os aspectos que han ser avaliados por ser determinantes na calidade do servizo prestado.

CA7.3 Formuláronse preguntas tipo que permitan detectar o grao de satisfacción da clientela, tanto polo resultado final obtido como pola atención persoal
recibida.

MÍNIMOS EXIXIBLES.

BC1. Implantación de pautas de atención á clientela

   Atención á clientela: protocolo de atención en cada fase do proceso.

   Imaxe e profesionalidade: a imaxe persoal do profesional como imaxe de empresa.

   Tratamentos integrais como servizos estéticos: características e tipos.

   Aplicación de técnicas de publicidade e promoción de vendas: as campañas promocionais.

   Estratexias comerciais na venda de tratamentos integrais: fases.

   Aplicación de técnicas de venda.

BC2. Xestión de instalacións, medios técnicos e materiais

   Cabina de estética para tratamentos de estética integral: ambientación

   Definición  de  postos:  asignación  de  recursos  e  tarefas;  programación  de  actividades;

   control de axenda.

   Loxística e almacenamento: control de existencias; criterios para o almacenamento e a

   conservación de cosméticos, utensilios e materiais. Compras: selección de provedores e

   planificación das compras.

   Xestión do mantemento de equipamentos técnicos empregados en tratamentos de estética.

   Hixiene e desinfección aplicadas a tratamentos de estética integral. Área de desinfección: criterios de selección e aplicación de técnicas para a

hixiene, a desinfección e a

  esterilización de equipamentos e utensilios usados nos tratamentos de estética integral.

  Xestión de residuos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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BC3. Realización da análise estética

   Documentación técnica. Protección de datos. Arquivo ou ficheiro da documentación.

   Interpretación da documentación profesional.

   Aplicación de protocolos de acomodación da persoa usuaria: actitude profesional.

   Aplicación de técnicas de comunicación: entrevista.

   Aplicación de protocolos de técnicas de análise de alteracións estéticas.

   Análise estética personalizada para tratamentos de estética integral: análise de demandas e expectativas da clientela.

BC4. Deseño de tratamentos estéticos personalizados

   Clasificación de tratamentos: segundo a zona corporal (facial, corporal, seos, etc.), a alteración (deshidratación, flaccidez, obesidade, celulite,

acne, etc.), o tipo de pel (seca, graxa,  etc.),  o  efecto  desexado  (reafirmante,  antiestrés,  despigmentante,  etc.),  a  situación fisiolóxica

(embarazo, posparto, avellentamento, etc.), os equipamentos emprega-

dos (radiofrecuencia, IPL, láser, etc.), o sexo, o márketing (efecto lifting, satén), etc.

   Criterios de selección de técnicas manuais e equipamentos empregados en tratamentos

estéticos faciais e corporais.

   Criterios  de  selección  de  cosméticos  indicados  para  tratamentos  integrais:  pautas  de

preparación e manipulación, e métodos de aplicación.

   Criterios de integración dos medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos: efectos sumativos (sinerxía) e antagónicos (incompatibilidades entre os

medios).

   Protocolos personalizados de tratamentos de estética integral: interpretación dos datos

obtidos da análise estética e dos informes profesionais. Adecuación ás necesidades, ás

demandas e ás características da clientela. Elementos do protocolo personalizado.

BC5. Execución de tratamentos estéticos integrais

   Información técnica á clientela sobre o proceso.

   Técnicas previas: preparación da zona.

   Organización da execución de tratamentos faciais e corporais personalizados. Particularidades do protocolo personalizado: secuencia de

técnicas, regulación de parámetros e temporalización.

   Asesoramento posterior ao tratamento: pautas de vida saudable, posibles efectos secundarios e precaucións. Pautas de aplicación de

cosméticos de uso persoal.

BC6. Planificación da aplicación de coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de cirurxía e medicina estética

   Interpretación de informes e prescrición médica.

   Tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: tipos. Deseño do protocolo personalizado.

Indicacións e contraindicacións.

   Procesos de execución de tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos previos e posteriores á medicina estética: combinación de

técnicas manuais, cosmetolóxicas e electroestéticas; fases do proceso; precaucións.

BC7. Valoración da calidade dos servizos de estética e benestar

   Principais causas das deficiencias nos servizos estéticos básicos.

   Técnicas para detectar o grao de satisfacción da clientela.

   Técnicas para corrixir as desviacións producidas nos servizos de estética e benestar.

   Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

1ª PARTE DA PROBA: consistirá nunha proba escrita que versará sobre os criterios de avaliación establecidos na programación.  Esta proba terá

carácter eliminatorio  e será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superarla.

2ª  PARTE DA PROBA: consistirá no desenvolvemento de un ou varios supostos prácticos que versarán sobre os criterios de avaliación

establecidos na programación Se cualificará de cero a dez puntos cada traballo por separado, tendo en conta tanto as fases do proceso como o

resultado obtido. Para superar esta parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os

traballos prácticos a nota será a media de todos eles.

A nota final será a media das duas probas(teórica e practica)cun peso do 50% cada unha delas

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A primeira parte consistirá na resolución de preguntas e/ou supostos baseados nos criterios de avaliación cunha duración máxima de duas horas.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos

Esta proba será eliminatoria, e no caso de non superala xa non pasaría a segunda parte.

Material necesario: bolígrafo, lápis e material de debuxo.

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte tamén ten carácter eliminatorio  e consistirá no desembolvemento de diferentes supostos prácticos que se lle propoñan

relacionados cos criterios de avaliación establecidos na programación.O profesorado evaluador poderá facer cantas preguntas considere

necesarias sobre o desenvolvemento do proceso.

Esta parte se cualificará de cero a dez puntos. Para a súa superación deberase obter unha puntuación igual ou superior a cinco puntos.

Para  desenvolvela, o/a alumno/a deberá traer  modelos reais sin patoloxías que contraindiquen o proceso, e os equipos necesarios (toallas,

espátulas, pinzas, bandós, esponxas, etc), acorde os contidos, exceptuando a cosmetolóxia que será aportada polo Centro.

A duración máxima desta proba será de tres horas

INSTRUCCIONS:

Está prohibido o emprego de : teléfonos móviles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programadas; gráficas ou con
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capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma.

- 8 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0751 Dermoestética 02016/2017 0160

MP0751_12 Pel e alteracións cutáneas 02016/2017 030

MP0751_22 Diagnóstico e protocolo de tratamentos 02016/2017 0130

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ARACELI PÉREZ MONDELO,NATALIA VÉREZ COTELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0751_12) RA1 - Caracteriza a pel e as súas alteracións, analizando as estruturas histolóxicas afectadas e as súas propiedades.

(MP0751_22) RA1 - Xestiona a documentación técnica, para o que selecciona os procedementos de deseño e arquivo, e organiza o traballo do persoal ao
seu cargo.
(MP0751_22) RA2 - Selecciona os medios e os equipamentos para a análise estética facial e corporal, e describe as súas características, as súas técnicas
e as súas indicacións.
(MP0751_22) RA5 - Determina os coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de medicina e cirurxía estética, e selecciona técnicas e
materiais.

(MP0751_22) RA6 - Deseña tratamentos estéticos novos analizando a tecnoloxía innovadora adecuada ao proceso.

Criterios de avaliación do currículo

(MP0751_22) CA1.1 Especificáronse os tipos de documentación utilizada e xerada.

(MP0751_12) CA1.1 Estableceuse a estrutura anatómica e fisiolóxica do órgano cutáneo e os seus anexos.

(MP0751_12) CA1.2 Caracterizáronse os anexos córneos e os glandulares.

(MP0751_22) CA1.2 Seleccionouse o procedemento para xestionar a documentación técnica.

(MP0751_22) CA1.3 Deseñouse un modelo de historial estético e ficha técnica, artística e comercial da clientela.

(MP0751_12) CA1.3 Especificáronse as funcións da epiderme, a derme e hipoderme.

(MP0751_12) CA1.4 Recoñeceuse a importancia da permeabilidade cutánea.

(MP0751_22) CA1.4 Establecéronse as partes dun consentimento informado.

(MP0751_22) CA1.5 Redactáronse os modelos de información ou remisión a diferentes profesionais.

(MP0751_12) CA1.5 Determináronse os mecanismos que interveñen na hidratación cutánea.

(MP0751_22) CA1.6 Identificouse a normativa do sector.

(MP0751_12) CA1.6 Relacionouse o manto hidrolipídico coas funcións glandulares da pel.

(MP0751_12) CA1.7 Identificáronse as tipoloxías cutáneas.

(MP0751_22) CA1.7 Identificáronse as normas deontolóxicas da profesión.

(MP0751_22) CA1.8 Describíronse os postos de traballo coas súas funcións e responsabilidades.

(MP0751_12) CA1.8 Especificáronse as características das alteracións da pel vinculadas á estética.

(MP0751_12) CA1.9 Determináronse os efectos das radiacións solares no organismo.

(MP0751_22) CA1.10 Organizouse a axenda de traballo do establecemento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0751_12) CA1.10 Determináronse os cambios anatomofisiolóxicos nos seos.

(MP0751_12) CA1.11 Describíronse os cambios anatomofisiolóxicos no avellentamento cutáneo.

(MP0751_22) CA1.11 Especificáronse os parámetros do plan de calidade.

(MP0751_22) CA1.12 Describíronse os contidos que inclúe un manual de procedementos.

(MP0751_22) CA2.1 Determináronse os medios e os equipamentos para a análise facial.

(MP0751_22) CA2.2 Caracterizáronse os equipamentos para a análise corporal.

(MP0751_22) CA2.3 Especificáronse as características técnicas dos equipamentos de análise.

(MP0751_22) CA2.4 Recoñecéronse as indicacións dos equipamentos.

(MP0751_22) CA2.5 Establecéronse os criterios de elección dos medios que cumpra utilizar.

(MP0751_22) CA2.6 Determináronse as medidas de mantemento, hixiene e calidade para o uso dos equipamentos de análise.

(MP0751_22) CA5.1 Caracterizáronse os tratamentos médico-cirúrxicos con repercusión estética.

(MP0751_22) CA5.2 Especificáronse os coidados estéticos previos e posteriores a unha intervención de medicina estética.

(MP0751_22) CA5.4 Identificáronse as necesidades cutáneas logo dun tratamento médico-cirúrxico.

(MP0751_22) CA5.5 Identificáronse os coidados estéticos necesarios en pacientes oncolóxicos.

(MP0751_22) CA5.6 Identificáronse os coidados estéticos en clientes con necesidades específicas (diabéticos, con mobilidade limitada, etc.).

(MP0751_22) CA5.7 Relacionáronse os medios e as técnicas coas necesidades estéticas.

(MP0751_22) CA6.2 Valorouse o uso de medios de información e documentación.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP0751_12) RA1 - Caracteriza a pel e as súas alteracións, analizando as estruturas histolóxicas afectadas e as súas propiedades.

(MP0751_22) RA1 - Xestiona a documentación técnica, para o que selecciona os procedementos de deseño e arquivo, e organiza o traballo do persoal ao
seu cargo.
(MP0751_22) RA2 - Selecciona os medios e os equipamentos para a análise estética facial e corporal, e describe as súas características, as súas técnicas
e as súas indicacións.

(MP0751_22) RA3 - Aplica os procedementos de análise facial e corporal, utilizando os medios específicos.

(MP0751_22) RA4 - Deseña os protocolos de tratamentos faciais e corporais e determina a secuencia das fases de actuación.

(MP0751_22) RA5 - Determina os coidados estéticos anteriores e posteriores aos tratamentos de medicina e cirurxía estética, e selecciona técnicas e
materiais.

(MP0751_22) RA6 - Deseña tratamentos estéticos novos analizando a tecnoloxía innovadora adecuada ao proceso.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Criterios de avaliación do currículo

(MP0751_12) CA1.1 Estableceuse a estrutura anatómica e fisiolóxica do órgano cutáneo e os seus anexos.

(MP0751_22) CA1.2 Seleccionouse o procedemento para xestionar a documentación técnica.

(MP0751_22) CA1.3 Deseñouse un modelo de historial estético e ficha técnica, artística e comercial da clientela.

(MP0751_22) CA1.4 Establecéronse as partes dun consentimento informado.

(MP0751_22) CA1.5 Redactáronse os modelos de información ou remisión a diferentes profesionais.

(MP0751_12) CA1.7 Identificáronse as tipoloxías cutáneas.

(MP0751_22) CA1.9 Organizouse o traballo en equipo, distribuíndo tarefas e horarios.

(MP0751_12) CA1.10 Determináronse os cambios anatomofisiolóxicos nos seos.

(MP0751_12) CA1.11 Describíronse os cambios anatomofisiolóxicos no avellentamento cutáneo.

(MP0751_22) CA1.13 Identificáronse as pautas de atención á clientela.

(MP0751_22) CA1.14 Elaboráronse enquisas para avaliar o grao de satisfacción.

(MP0751_22) CA1.15 Elaboráronse propostas para a xestión de suxestións, queixas e reclamacións.

(MP0751_22) CA2.1 Determináronse os medios e os equipamentos para a análise facial.

(MP0751_22) CA2.2 Caracterizáronse os equipamentos para a análise corporal.

(MP0751_22) CA2.5 Establecéronse os criterios de elección dos medios que cumpra utilizar.

(MP0751_22) CA2.6 Determináronse as medidas de mantemento, hixiene e calidade para o uso dos equipamentos de análise.

(MP0751_22) CA2.7 Seguíronse as pautas de aplicación dos medios e dos equipamentos.

(MP0751_22) CA3.1 Determináronse os elementos do procedemento de traballo para a análise facial e corporal.

(MP0751_22) CA3.2 Estableceuse a secuencia.

(MP0751_22) CA3.3 Seleccionáronse os medios.

(MP0751_22) CA3.4 Aplicáronse os equipamentos e os medios de análise.

(MP0751_22) CA3.5 Xustificáronse as recomendacións previas á realización da análise.

(MP0751_22) CA3.6 Relacionáronse as características cutáneas coas alteracións estéticas, tras a observación.

(MP0751_22) CA3.7 Interpretáronse os datos obtidos logo de realizada a exploración.

(MP0751_22) CA3.8 Cubriuse a ficha técnica.

(MP0751_22) CA3.9 Establecéronse as pautas de información dos resultados e a proposta de tratamento tras o estudo estético.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP0751_22) CA4.1 Establecéronse as bases para o deseño dos procedementos de tratamentos estéticos.

(MP0751_22) CA4.2 Determináronse os elementos que forman parte dun protocolo de tratamento estético.

(MP0751_22) CA4.3 Identificáronse as fases.

(MP0751_22) CA4.4 Especificáronse e elaboráronse os protocolos estéticos de tratamento facial de hidratación, de alteracións (da secreción sebácea, a
pigmentación e a vascularización), de ollos, pescozo e beizos, do avellentamento cutáneo, etc.

(MP0751_22) CA4.5 Especificáronse e elaboráronse os protocolos estéticos de tratamentos corporais de adiposidades localizadas e celulite, de flaccidez e
elastose de estrías, de alteracións da circulación periférica, etc., segundo as súas indicacións.

(MP0751_22) CA4.6 Determináronse e elaboráronse os procedementos especiais de tratamento de alteracións estéticas dos seos, do embarazo e do
posparto.

(MP0751_22) CA5.1 Caracterizáronse os tratamentos médico-cirúrxicos con repercusión estética.

(MP0751_22) CA5.2 Especificáronse os coidados estéticos previos e posteriores a unha intervención de medicina estética.

(MP0751_22) CA5.3 Seleccionáronse os coidados e os tratamentos correspondentes ás actuacións estéticas precirúrxicas e poscirúrxicas.

(MP0751_22) CA5.4 Identificáronse as necesidades cutáneas logo dun tratamento médico-cirúrxico.

(MP0751_22) CA5.8 Pautouse a secuencia do protocolo.

(MP0751_22) CA6.1 Elaborouse un plan de análise de mercado de innovacións estéticas.

(MP0751_22) CA6.3 Relacionáronse as características das novas técnicas cos tratamentos estéticos.

(MP0751_22) CA6.4 Recoñecéronse as propiedades dos novos materiais e accesorios.

(MP0751_22) CA6.5 Xustificouse o emprego de novos principios activos.

(MP0751_22) CA6.6 Valorouse a viabilidade da inclusión de tecnoloxía avanzada.

(MP0751_22) CA6.7 Determinouse o protocolo do tratamento innovador.

Minimos exixibles:

Microscopía do órgano cutáneo: estrutura anatómica da pel e anexos cutáneos (cór-neos,vasculares, nerviosos e glandulares).

Fisioloxía do órgano cutáneo: queratoxénese e melanoxénese. Crecemento e reparación da pel e dos anexos. Funcións da pel. A flora cutánea.

Aspecto macroscópico da superficie cutánea: características externas.

Describir a estructura e función dos anexos cutáneos, realizando esquemas gráficos e  sinalar os distintos tipos de glándulas, o folículo sebáceo e

as unllas.

Explicar os factores dos que depende a permeabilidade cutánea, explicando as vías de penetración das sustancias a través da pel e os seus

anexos.

Describir a composición da emulsión epicutánea, e o seu modo de actuación, estable-cendo criterios que sirvan para clasificar os distintos tipos de

pel, explicando as súas características, causas e coidados especiais.

Citar as características dos distintos tipos de pel, explicando as causas que determinan a súa orixe e os coidados especiais que requiren.

Explicaos aspectos básicos da anatomía e fisioloxía dos senos, citando as alteracións de tipo estético máis frecuentes, e as precaucións que

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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deben tomarse antes dun tra-tamento estético.

Descrición de alteracións estéticas frecuentes: da hidratación, das secreción sebácea, da pigmentación, da vascularización, relacionadas con

envellecemento, celulite e es-trías, de seno, explicando: signos externos, síntomas, estructuras histolóxicas  afec-tadas, localizacións máis

frecuentes e natureza da alteración.

fundamento cientifico e uso dos principais medios empregados en diagnóstico estético

Fundamelnto científico, accións e indicacións das técnicas electroestéticas e hidroter-mais usadas en tratamentos faciais e corporais.

Resolución de supostos prácticos debidamente caracterizados de alteracións estéticas faciais e corporais nos que se incluirá :

a. Diagnóstico estético

b. Causas da alteración ou alteracións, explicando as estructuras histolóxicas afectadas

c.Técnicas indicadas e contraindicadas (electroestéticas, hidrotermais e manuais)

d.Cosméticos indicados

e.Protocolo de tratamento que inclúa alomenos tres sesións distintas, explicando a secuenciación e temporalización, combinando tratamento facial

e corporal na mes-ma sesión si fora necesario.

f.Asesoramento profesional

os criterios de cualificación  para a obtención  da nota final serán os seguintes:

a primeira proba (a proba escrita) para avaliar os contidos mínimos será un 80% e serán una serie de preguntas que versaran sobre os contidos

minimos especificados

terá carácter eliminatorio ese non se supera cun 5 non se poderá pasar a segunda parte o 20% restante que tamén haberá que superar para poder

facer media.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A) PARTE ESCRITA (80%)

Tempo máximo: 2 horas

Contidos:

Preguntas sobre os contidos da UD1: anatomia e fisioloixa da pel e anexos principalmente e ademais da UD2 faranse as seguintes probas

Descrición de  alteracións estéticas, explicando: signos externos, síntomas, estructuras histolóxicas  afectadas, localizacións máis frecuentes e

natureza da alteración.

Resolución de supostos prácticos debidamente caracterizados de alteracións estéticas faciais e corporais nos que se incluirá :

a. Diagnóstico estético

b. Causas da alteración ou alteracións, explicando as estructuras histolóxicas afectadas

c. Técnicas indicadas e contraindicadas

e. Protocolo de tratamento que inclúa alomenos tres sesións distintas, explicando a secuenciación e temporalización, combinando tratamento

facial e corporal na mesma sesión si fora necesario.

f. Asesoramento profesional

*Esta proba será necesaria aprobala para pasar a segunda fase.

Para a realización desta proba so se precisará un boligrafo azul ou negro
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4.b) Segunda parte da proba

B) PARTE PRÁCTICA (20%)

Tempo máximo : 3 horas

Contidos :

As datas das probas serán comunicadas nos taboeiros. Aportará  modelo necesario para poder realizar a proba práctica.Tamen traerá o material

preciso para a realizacion dun tratamento (esponxas,bol plástico

pincel..)

Deber¿realizar os seguintes traballos:

1. Diagnóstico completo da alteración ou alteracións faciais e corporais utilizando tódolos equipos en medios de diagnóstico dispoñibles

(facilitados polo equipo avaliador), elaborando a ficha técnica do/a cliente.

2. Elaboración do protocolo de tratamento das alteracións detectadas.

3. Sobre unha das modelos, realización práctica dunha sesión de tratamento que inclúa alomenos unha técnica electroestética e unha

técnica manual e os cosméticos asociados
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0744 Aparellos de estética 02016/2017 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo INÉS MAROÑO DOMÍNGUEZ,NATALIA VÉREZ COTELO,JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA (Subst.),
MARTA MARTÍNEZ INSUA (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza os equipamentos de electroestética baseados nas radiacións electromagnéticas, en técnicas de mecanoterapia e na aplicación de calor
e frío, en relación cos efectos fisiolóxicos que producen e coas súas aplicacións estéticas.

RA2 - Planifica a organización das instalacións e os equipamentos electroestéticos, cumprindo a lexislación.

RA3 - Prepara e pon a punto os equipamentos de electroestética, regulando os parámetros.

RA4 - Planifica a aplicación de técnicas electroestéticas, fototerápicas, mecanoterápicas, de termoterapia e de crioterapia, e xustifica a secuencia do
protocolo.

RA5 - Caracteriza os novos aparellos de innovación tecnolóxica en estética en relación cos efectos da súa aplicación.

RA6 - Avalía os riscos da aplicación de técnicas de electroestética, tendo en conta as condicións e as características das persoas, e os requisitos técnicos.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse as correntes eléctricas con aplicación en estética.

CA1.2 Especificáronse as características dos equipamentos de electroestética, de fototerapia, mecánicos e de aplicación de frío e calor.

CA1.3 Relacionáronse os efectos fisiolóxicos cos tipos de corrente de uso en estética.

CA1.4 Relacionáronse os efectos fisiolóxicos cos tipos de técnicas fototerápicas de uso en estética.

CA1.5 Relacionáronse os efectos fisiolóxicos coas técnicas de mecanoterapia de uso en estética.

CA1.6 Relacionáronse os efectos fisiolóxicos coas técnicas fototerápicas de uso en estética.

CA1.7 Relacionáronse os efectos fisiolóxicos coas técnicas de aplicación de frío e calor.

CA1.9 Identificáronse as precaucións e as contraindicacións de cada corrente.

CA1.10 Caracterizáronse as técnicas que empregan corrente continua e variable, radiacións electromagnéticas e técnicas con efectos mecánicos.

CA1.12 Definíronse as normas de seguridade de cada aparello ou equipamento.

CA2.6 Especificouse a lexislación en materia de bronceamento por raios UVA.

CA2.7 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais.

CA3.2 Describíronse as funcións das máquinas, os utensilios e os accesorios.

CA3.7 Relacionáronse os parámetros de aplicación cos efectos.

CA4.1 Identificouse o estado da pel, as súas características e as súas alteracións previamente á selección da técnica ou das técnicas que se vaian
realizar.

CA4.2 Elaborouse o protocolo de execución das técnicas electroestéticas, fototerápicas, mecanoterápicas, e de termoterapia e crioterapia.

CA4.6 Especificáronse as sensacións que se poden producir durante a aplicación da técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.10 Determináronse o sinerxismo e o antagonismo das técnicas nos tratamentos estéticos combinados.

CA5.1 Identificáronse as novas tendencias en aparellos do mercado da estética.

CA5.2 Especificáronse as características dos novos equipamentos de electroestética.

CA5.3 Relacionáronse os efectos fisiolóxicos cos tipos de corrente, radiación e técnica.

CA5.4 Identificáronse as precaucións e as contraindicacións de cada corrente.

CA5.5 Estableceuse o protocolo de actuación das técnicas innovadoras.

CA5.6 Identificáronse as vantaxes e os inconvenientes da introdución do novo servizo nunha cabina de estética.

CA6.1 Determináronse as causas de risco máis frecuentes na aplicación de técnicas de electroestética, fototerápicas, mecanoterápicas, e de termoterapia
e crioterapia.

CA6.2 Identificáronse as precaucións que cumpra tomar na aplicación de técnicas de electroestética, fototerápicas, mecanoterápicas, e de termoterapia e
crioterapia.

CA6.3 Determináronse as contraindicacións específicas de cada unha das técnicas.

CA6.4 Recoñecéronse os signos e síntomas que evidencian nun suxeito un aumento de risco potencial ante a aplicación de técnicas de electroestética,
fototerápicas, mecanoterápicas, e de termoterapia e crioterapia.

CA6.5 Identificáronse as medidas de emerxencia que hai que tomar nas diferentes situacións de risco durante a aplicación das diferentes técnicas de
electroestética, fototerápicas, mecanoterápicas, e de termoterapia e crioterapia.

CA6.6 Determináronse as pautas que cumpra seguir para informar a persoa usuaria sobre os riscos posibles dos tratamentos.

CA6.7 Identificáronse as medidas de protección persoal de profesionais e persoas usuarias na aplicación de técnicas de electroestética, fototerápicas,
mecanoterápicas, e de termoterapia e crioterapia.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza os equipamentos de electroestética baseados nas radiacións electromagnéticas, en técnicas de mecanoterapia e na aplicación de calor
e frío, en relación cos efectos fisiolóxicos que producen e coas súas aplicacións estéticas.

RA2 - Planifica a organización das instalacións e os equipamentos electroestéticos, cumprindo a lexislación.

RA3 - Prepara e pon a punto os equipamentos de electroestética, regulando os parámetros.

RA4 - Planifica a aplicación de técnicas electroestéticas, fototerápicas, mecanoterápicas, de termoterapia e de crioterapia, e xustifica a secuencia do
protocolo.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.8 Caracterizáronse as aplicacións estéticas das correntes, das radiacións electromagnéticas, das técnicas mecanoterápicas e da aplicación de frío e
calor.

CA1.11 Estableceuse a secuencia, o xeito de aplicación, os accesorios e os parámetros de cada técnica electroestética, fototerápica, mecánica e de
aplicación de frío e calor.

CA1.13 Interpretouse a documentación técnica dos equipamentos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Identificáronse os requisitos de instalación eléctrica dunha cabina de tratamentos de electroestética.

CA2.2 Identificáronse os requisitos de instalación para aplicar técnicas de emisión de radiación electromagnética.

CA2.3 Identificáronse os requisitos de instalación para a aplicación de técnicas de mecanoterapia, termoterapia e crioterapia.

CA2.4 Comprobouse que os equipamentos e os accesorios cumpran os requisitos de seguridade esixidos pola normativa.

CA2.5 Identificáronse as características das cabinas de bronceamento.

CA2.7 Relacionouse a aplicación dos métodos de hixiene e esterilización coas características dos utensilios e dos materiais.

CA2.8 Controláronse as condicións de almacenamento de utensilios e accesorios.

CA2.9 Xestionouse a eliminación de residuos, os recambios dos equipamentos e os produtos de refugo xerados.

CA3.1 Seleccionouse o equipamento entre as técnicas de electroestética.

CA3.2 Describíronse as funcións das máquinas, os utensilios e os accesorios.

CA3.3 Verificáronse e reguláronse os dispositivos e os sistemas electrónicos das máquinas.

CA3.4 Seleccionáronse accesorios, utensilios e cosméticos en función das características de cada técnica.

CA3.5 Controláronse as condicións de hixiene e desinfección de equipamentos, accesorios e materiais.

CA3.6 Montáronse e revisáronse os utensilios e os accesorios.

CA3.7 Relacionáronse os parámetros de aplicación cos efectos.

CA4.1 Identificouse o estado da pel, as súas características e as súas alteracións previamente á selección da técnica ou das técnicas que se vaian
realizar.

CA4.2 Elaborouse o protocolo de execución das técnicas electroestéticas, fototerápicas, mecanoterápicas, e de termoterapia e crioterapia.

CA4.3 Organizouse a área de traballo co equipamento, os accesorios e os produtos necesarios.

CA4.4 Adoptáronse as medidas de protección necesarias para a persoa usuaria e para o persoal profesional.

CA4.5 Axustáronse os parámetros de aplicación en función da técnica, os efectos perseguidos e as características da persoa usuaria.

CA4.6 Especificáronse as sensacións que se poden producir durante a aplicación da técnica.

CA4.7 Establecéronse as operacións previas necesarias para a aplicación da técnica electroestética, fototerápica, mecanoterápica, e de termoterapia e
crioterapia.

CA4.8 Aplicáronse as técnicas de electroestética, fototerápicas, mecanoterápicas, e de termoterapia e crioterapia adoptando as medidas de protección
necesaria.

CA4.9 Estableceuse a secuencia da técnica aplicada.

   Os  mínimos exixibles son os contidos teóricos da programación. serán cualificados mediante unha proba escrita tipo test onde cada pregunta

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

ben contestada será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario obter unha nota de 5 sobre 10 neste primeiro exame para aceder ao examen da parte práctica.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica e unha proba escrita, esta última constara de análisis de casos e/ou

protocolos de traballo empregando a aparatoloxia

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Proba escrita tipo test onde cada pregunta ben contestada será calificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos;

as preguntas non contestadas non puntúan.

Non se precisaran instrumentos especiais para o seu desenvolvemento.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Proba práctica evaluada mediante lista de cotexo.

O alumno tera que realizar a posta en marcha dos equipos, e correcto axuste de parametros para a sua aplicacion sobre unha modelo.

Non se precisa instrumentos especiais para o seu desenvolvemto.

Sera preciso traer unha modelo para a execucion das practicas.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0752 Cosmética aplicada a estética e benestar 02016/2017 0187

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ÁNGELES LÓPEZ TEIJIDO,MARÍA JOSÉ TUTOR CRESPO,ANA MARÍA ABEL SOUTO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece os fundamentos da química cosmética e determina os compoñentes dun cosmético, para o que analiza as súas características e a súa
capacidade de penetración na pel.

RA2 - Prepara produtos cosméticos organizando as operacións de elaboración, e recoñece os sistemas dispersos.

RA3 - Contrasta as liñas cosméticas do mercado, para o que analiza as propiedades de cada grupo cosmético.

RA4 - Caracteriza as novas tendencias do sector, para o que analiza as innovacións cosméticas e cosméticos especiais.

RA5 - Dispón os cosméticos nos establecementos de venda e controla as condicións de seguridade e hixiene.

RA6 - Planifica actuacións de asesoramento cosmético, utilizando técnicas de comunicación e márketing.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo a súa composición, o pH ou as reaccións químicas que establezan.

CA1.2 Especificouse a función dos principios activos, os excipientes e os aditivos nos cosméticos.

CA1.3 Estableceuse a diferenza entre composición cuantitativa e cualitativa.

CA1.4 Caracterizáronse os compoñentes externos do cosmético.

CA1.5 Establecéronse as indicacións que deban figurar na etiquetaxe do produto.

CA1.6 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas.

CA1.7 Identificáronse as características e as funcións das substancias máis utilizadas na elaboración dun cosmético.

CA1.8 Analizouse a regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos.

CA1.9 Identificouse a composición xeral utilizando o código INCI e a parte externa dun cosmético comercial.

CA1.10 Analizouse a presenza das siliconas cosméticas e outros excipientes actuais nas preparacións cosméticas.

CA1.11 Identificáronse as técnicas extractivas e os principios activos da fitocosmética.

CA1.12 Identificáronse as vías e o grao de penetración dos cosméticos na pel, e os factores que inflúen neles.

CA1.13 Vinculouse o emprego dos vectores cosméticos co aumento da eficacia dos principios activos que transportan.

CA2.1 Establecéronse as diferenzas entre sistemas dispersos homoxéneos e heteroxéneos.

CA2.2 Distinguíronse os compoñentes das disolucións, os factores que afectan a solubilidade e o xeito de expresar a súa concentración.

CA2.3 Identificáronse as fases e as propiedades das suspensións e das suspensións coloidais.

CA2.4 Clasificáronse os tensoactivos e analizouse a súa función.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Clasificáronse as emulsións en función da composición das súas fases.

CA2.6 Especificáronse as formas de presentación dos cosméticos.

CA2.7 Recoñeceuse a importancia do tipo de envase na determinación da forma cosmética.

CA2.8 Identificáronse as substancias, os materiais e as técnicas para a elaboración dunha fórmula cosmética.

CA2.9 Especificáronse as partes dunha fórmula cosmética (composición cuantitativa, modus operandi e características dos seus ingredientes).

CA2.11 Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos necesarios para a fabricación e o envasamento de mesturas e
cosméticos sinxelos, en condicións de saúde.

CA3.1 Relacionouse a composición dos produtos coa súa forma cosmética e co mecanismo de acción.

CA3.2 Establecéronse as diferenzas entre os cosméticos de hixiene.

CA3.3 Comprobáronse os tipos de exfoliantes co xeito de actuar dos seus ingredientes activos.

CA3.4 Relacionáronse as máscaras coa súa composición e coa forma cosmética.

CA3.5 Identificouse o xeito de actuar dos principios activos dos cosméticos hidratantes, así como o seu mantemento e a súa protección.

CA3.6 Relacionáronse os principios activos solares co seu mecanismo de actuación.

CA3.7 Establecéronse os efectos de diferentes cosméticos de tratamento.

CA3.8 Detalláronse os principios activos dos cosméticos de tratamento estético.

CA3.9 Especificouse o mecanismo de acción en función dos compoñentes que incorporan.

CA4.1 Detectáronse as novas tendencias do mercado cosmético.

CA4.2 Valorouse o emprego do perfume na sociedade actual.

CA4.3 Estableceuse a finalidade dos cosméticos que se empregan en técnicas de electroestética.

CA4.4 Sinaláronse os compoñentes, os efectos, as indicacións e as precaucións dos materiais que se empregan para o recheo e as infiltracións en
medicina e en cirurxía estética.

CA4.5 Identificáronse as técnicas estéticas contraindicadas en usuarios de tratamento médico con bótox ou materiais de recheo.

CA4.6 Valorouse o uso da nutricosmética como tratamento complementario aos tratamentos estéticos.

CA4.7 Relacionouse a composición química dos principios activos de recente incorporación aos cosméticos cos seus efectos e as súas indicacións.

CA4.8 Vinculouse o emprego dos novos excipientes co aumento da eficacia dos principios activos que transportan.

CA5.1 Identificáronse os tipos de establecemento de venda de cosméticos.

CA5.2 Establecéronse as características do márketing aplicado á venda de cosméticos.

CA5.3 Relacionouse a disposición do produto e as técnicas de merchadising coas vendas.

CA5.4 Especificáronse as normas de almacenamento, conservación e manipulación dos cosméticos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.5 Identificáronse os factores que afectan a estabilidade dos produtos cosméticos.

CA5.6 Seguiuse a normativa sobre xestión de residuos.

CA5.7 Analizáronse os provedores de cosméticos e as marcas comerciais a través das técnicas da información e da comunicación.

CA5.8 Especificouse a lexislación sobre venda e conservación de produtos cosméticos.

CA6.1 Programáronse as fases do protocolo de asesoramento cosmético.

CA6.2 Relacionouse o estudo estético previo e as características da persoa usuaria co asesoramento profesional de cosméticos.

CA6.3 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

CA6.4 Sinalouse o xeito de emprego e as precaucións de uso.

CA6.5 Desenvolvéronse as pautas para a realización dun asesoramento directo.

CA6.6 Establecéronse as etapas para o deseño dunha campaña promocional.

CA6.7 Detalláronse as fases na realización dunha demostración profesional.

CA6.8 Establecéronse as pautas para a realización artigos especializados de asesoría cosmética.

CA6.9 Determináronse as fases da venda e as características do persoal vendedor.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Recoñece os fundamentos da química cosmética e determina os compoñentes dun cosmético, para o que analiza as súas características e a súa
capacidade de penetración na pel.

RA2 - Prepara produtos cosméticos organizando as operacións de elaboración, e recoñece os sistemas dispersos.

RA3 - Contrasta as liñas cosméticas do mercado, para o que analiza as propiedades de cada grupo cosmético.

RA4 - Caracteriza as novas tendencias do sector, para o que analiza as innovacións cosméticas e cosméticos especiais.

RA5 - Dispón os cosméticos nos establecementos de venda e controla as condicións de seguridade e hixiene.

RA6 - Planifica actuacións de asesoramento cosmético, utilizando técnicas de comunicación e márketing.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas segundo a súa composición, o pH ou as reaccións químicas que establezan.

CA1.2 Especificouse a función dos principios activos, os excipientes e os aditivos nos cosméticos.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.4 Caracterizáronse os compoñentes externos do cosmético.

CA1.5 Establecéronse as indicacións que deban figurar na etiquetaxe do produto.

CA1.6 Identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas.

CA1.7 Identificáronse as características e as funcións das substancias máis utilizadas na elaboración dun cosmético.

CA1.8 Analizouse a regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos.

CA1.9 Identificouse a composición xeral utilizando o código INCI e a parte externa dun cosmético comercial.

CA1.10 Analizouse a presenza das siliconas cosméticas e outros excipientes actuais nas preparacións cosméticas.

CA2.1 Establecéronse as diferenzas entre sistemas dispersos homoxéneos e heteroxéneos.

CA2.2 Distinguíronse os compoñentes das disolucións, os factores que afectan a solubilidade e o xeito de expresar a súa concentración.

CA2.6 Especificáronse as formas de presentación dos cosméticos.

CA2.8 Identificáronse as substancias, os materiais e as técnicas para a elaboración dunha fórmula cosmética.

CA2.9 Especificáronse as partes dunha fórmula cosmética (composición cuantitativa, modus operandi e características dos seus ingredientes).

CA2.10 Preparáronse fórmulas de cosméticos no laboratorio.

CA2.11 Seguíronse os protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos necesarios para a fabricación e o envasamento de mesturas e
cosméticos sinxelos, en condicións de saúde.

CA2.12 Aplicáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal no laboratorio necesarias para a fabricación e a manipulación de mesturas de compostos e
cosméticos sinxelos, en condicións de saúde.

CA2.13 Elimináronse selectivamente os residuos xerados.

CA3.8 Detalláronse os principios activos dos cosméticos de tratamento estético.

CA3.9 Especificouse o mecanismo de acción en función dos compoñentes que incorporan.

CA4.7 Relacionouse a composición química dos principios activos de recente incorporación aos cosméticos cos seus efectos e as súas indicacións.

CA5.2 Establecéronse as características do márketing aplicado á venda de cosméticos.

CA5.3 Relacionouse a disposición do produto e as técnicas de merchadising coas vendas.

CA5.5 Identificáronse os factores que afectan a estabilidade dos produtos cosméticos.

CA6.2 Relacionouse o estudo estético previo e as características da persoa usuaria co asesoramento profesional de cosméticos.

CA6.3 Establecéronse os criterios de selección dos cosméticos.

CA6.8 Establecéronse as pautas para a realización artigos especializados de asesoría cosmética.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Os contidos teóricos serán cualificados mdiante unha proba escrita tipo test onde cada pregunta bien contestada será cualificada cun punto

positivo e cada pregunta mal contestada restará 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntuan. Será necesario superar o 50% da

puntuación total deste primeiro exame para acceder ao exame da parte práctica.

Os contidos prácticos serán cualficados mediante unha proba práctica que contará se supuestos prácticos relacionado co temario.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Proba tipo test onde cada pregunta bien contestada será cualificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restará 0,25 puntos; as

preguntas non contestadas non puntuan.

Non se precisan instrumentos específicos pra o seu desenvolvemento

4.b) Segunda parte da proba

Proba practica que constará de traballo practico no laboratorio e exercicios prácticos na aula
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0747 Masaxe estética 02016/2017 0240

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA CRISTINA LLEVOT SÁNCHEZ,ROSANA LORENZO LAGE

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión equipo directivo
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Caracteriza as técnicas de masaxe identificando as manobras e os parámetros de aplicación.

RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta as relacións entre as necesidades estéticas e o proceso de masaxe.

RA3 - Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento.

RA4 - Realiza masaxe estética manual personalizada, diferenciando as técnicas de realización e os seus efectos.

RA5 - Aplica técnicas respiratorias asociadas á masaxe estética, mobilizacións e estiradas pasivas, diferenciando os xeitos de realización e os efectos
conseguidos.

RA6 - Aplica técnicas sensoriais asociadas á masaxe estética, describe os seus efectos e intégraas nos protocolos.

RA7 - Supervisa a calidade do servizo de masaxe estética e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Definiuse o concepto de masaxe e explicouse a súa etimoloxía.

CA1.2 Consideráronse as diferenzas entre masaxe estética e terapéutica.

CA1.3 Diferenciáronse os tipos de masaxe estética.

CA1.4 Describíronse as manobras de masaxe estética.

CA1.5 Identificáronse os parámetros, os recursos e as manobras que definen unha técnica.

CA1.6 Determinouse a secuencia das manobras con criterios establecidos.

CA1.7 Relacionouse cada manipulación cos efectos producidos segundo a rexión anatómica en que se aplique.

CA1.8 Recoñeceuse a eficacia da masaxe como ferramenta fundamental en estética.

CA1.9 Identificáronse os signos e os síntomas que supoñen unha contraindicación relativa ou absoluta na aplicación de masaxe estética.

CA2.3 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.

CA2.4 Determináronse as alteracións estéticas e patolóxicas con repercusión na aplicación de técnicas de masaxe.

CA2.5 Caracterizáronse as precaucións ante estas técnicas.

CA3.6 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

CA3.7 Estudáronse as medidas de protección do persoal e das persoas usuarias.

CA4.1 Relacionouse a técnica de masaxe estética coa análise previa.

CA4.2 Definiuse a técnica de masaxe en función do diagnóstico, segundo a zona que se vaia tratar, o tipo de alteración estética estrutural ou funcional, etc.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.3 Formuláronse pautas de personalización de protocolos.

CA4.6 Elaboráronse criterios para a secuencia das manobras.

CA4.7 Seleccionáronse manobras para alteracións estéticas de tipo estrutural e funcional.

CA4.11 Especificáronse os xeitos de manipulación en zonas corporais que requiran precaución.

CA5.1 Analizáronse as características das técnicas respiratorias.

CA5.2 Determináronse os beneficios orgánicos e funcionais de cada técnica de respiración.

CA5.4 Determináronse contraindicacións relativas e absolutas das estiradas e das mobilizacións pasivas preventivas.

CA5.6 Especificáronse, na aplicación destas técnicas, as posicións da clientela e do persoal profesional.

CA6.1 Relacionáronse os produtos de aromaterapia e fitoterapia cos efectos que se pretenda conseguir.

CA6.3 Recoñeceuse a influencia da música no estado físico e emocional das persoas.

CA6.5 Determináronse os efectos da cromoterapia con fins estéticos.

CA6.6 Identificáronse os aparellos, os produtos e os cosméticos para aplicar técnicas de cromoterapia.

CA7.1 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de masaxe.

CA7.2 Definíronse os criterios que permitan avaliar os resultados finais obtidos.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Realiza a análise previa tendo en conta as relacións entre as necesidades estéticas e o proceso de masaxe.

RA3 - Prepara o espazo de traballo e xustifica o procedemento.

RA4 - Realiza masaxe estética manual personalizada, diferenciando as técnicas de realización e os seus efectos.

RA5 - Aplica técnicas respiratorias asociadas á masaxe estética, mobilizacións e estiradas pasivas, diferenciando os xeitos de realización e os efectos
conseguidos.

RA6 - Aplica técnicas sensoriais asociadas á masaxe estética, describe os seus efectos e intégraas nos protocolos.

RA7 - Supervisa a calidade do servizo de masaxe estética e propón medidas que reduzan as desviacións producidas.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Detalláronse as pautas básicas para a recepción e a atención á clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.2 Establecéronse as partes da ficha técnica.

CA2.3 Especificáronse os métodos de exploración para a análise previa á masaxe.

CA2.4 Determináronse as alteracións estéticas e patolóxicas con repercusión na aplicación de técnicas de masaxe.

CA2.5 Caracterizáronse as precaucións ante estas técnicas.

CA2.6 Utilizáronse técnicas de entrevista e observación na fase de toma de datos.

CA2.7 Identificáronse as demandas e/ou necesidades da persoa usuaria.

CA2.8 Establecéronse as fases para elaboración de procedementos de masaxe.

CA3.1 Identificáronse os espazos básicos de desenvolvemento do proceso de masaxe.

CA3.2 Recoñecéronse os factores de ambientación do espazo de traballo (ventilación, luz, cor, olor, etc.) como factor de calidade do servizo.

CA3.3 Mantivéronse as instalacións en óptimas condicións de seguridade e hixiene, aplicando os métodos de limpeza, desinfección e/ou esterilización
necesarios.

CA3.4 Identificáronse as normas de comportamento fronte a clientes, compañeiros de traballo e superiores.

CA3.5 Valorouse a importancia do traballo en equipo para lograr a eficiencia empresarial.

CA3.6 Especificáronse os aspectos básicos da imaxe do persoal.

CA3.7 Estudáronse as medidas de protección do persoal e das persoas usuarias.

CA3.8 Xustificáronse os exercicios preparatorios das mans da persoa profesional.

CA3.9 Preparouse a padiola e os medios necesarios para a realización da masaxe estética.

CA3.10 Valorouse a importancia da utilización de material dun só uso.

CA3.11 Sinalouse a importancia da hixiene postural e a ergonomía para previr lesións óseas, circulatorias e musculares.

CA3.12 Determináronse as posicións anatómicas apropiadas á técnica.

CA3.13 Fixáronse criterios para a selección de cosméticos.

CA3.14 Refugáronse materiais e produtos non adecuados, caducados ou en mal estado, e xestionouse convenientemente a súa eliminación.

CA3.15 Determináronse as medidas adecuadas para actuar en caso de riscos imprevistos.

CA4.1 Relacionouse a técnica de masaxe estética coa análise previa.

CA4.3 Formuláronse pautas de personalización de protocolos.

CA4.4 Determináronse as características da técnica de execución para masaxe zonal ou xeral.

CA4.5 Seleccionáronse as manobras e os parámetros específicos para cada zona corporal.

CA4.6 Elaboráronse criterios para a secuencia das manobras.
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.7 Seleccionáronse manobras para alteracións estéticas de tipo estrutural e funcional.

CA4.8 Seleccionáronse os accesorios e os aparellos utilizados en masaxe estética.

CA4.9 Informouse a persoa usuaria sobre as técnicas de masaxe que se vaian aplicar e as sensacións que percibirá en cada fase.

CA4.10 Realizáronse as fases do procedemento segundo o protocolo establecido.

CA4.11 Especificáronse os xeitos de manipulación en zonas corporais que requiran precaución.

CA5.3 Recoñecéronse os beneficios das estiradas e das mobilizacións pasivas preventivas.

CA5.5 Relacionouse a posición das mans coas estiradas e as mobilizacións.

CA5.7 Seguíronse as pautas de realización na aplicación destas técnicas.

CA5.8 Xustificouse a integración destas técnicas no proceso de masaxe.

CA6.2 Caracterizáronse os métodos de aplicación e os tratamentos de aromaterapia e fitoterapia.

CA6.4 Realizouse a selección musical segundo os criterios establecidos para o tipo de masaxe que se vaia efectuar.

CA6.6 Identificáronse os aparellos, os produtos e os cosméticos para aplicar técnicas de cromoterapia.

CA6.7 Asociouse a cor dos cosméticos cos efectos sensoriais.

CA6.8 Xustificouse a utilización de material complementario e novo como elemento innovador das técnicas de masaxes.

CA6.9 Xustificouse a integración das técnicas sensoriais en protocolos de tratamento estético e actividades asociadas.

CA7.3 Propuxéronse medidas para mellorar o servizo e o resultado obtido.

CA7.4 Utilizouse linguaxe técnica do ámbito profesional.

CA7.5 Elaboráronse cuestionarios para avaliar o grao de satisfacción da clientela.

CA7.6 Elaborouse un protocolo de actuación para atender as reclamacións presentadas pola clientela.

CA7.7 Redactáronse outras propostas de masaxe para información á clientela.

CA7.8 Valoráronse pautas deontolóxicas importantes para a actividade do persoal profesional de masaxes con fins estéticos.

As probas libres de cada módulo consisten en dúas partes a primeira delas aten-dera aos criterios de avaliación do currículo e a segunda

deseñarase para cubrir os coñecementos prácticos. Cada unha destas partes terán carácter eliminatorio e cualificaranse de 0 a 10 puntos , é

preciso un  mínimo de cinco puntos , para ter superada a proba. A cualificación final obtida por cada aspirante en cada módulo será numérica ,

entre 1 e 10, sen decimais, correspondendo na media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das partes,  expresada cun números

enteiros  e redondeada á unidade máis próxima

MINIMOS ESIXIXIBLES:

BC1. Características das técnicas de masaxe

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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Orixe, evolución e concepto de masaxe: escolas de masaxe e autores.

Diferenzas entre masaxe estética e terapéutica.

Criterios de clasificación das masaxes: en función dos medios utilizados, dos efectos, da técnica, da orixe, da zona de aplicación, da alteración,

etc.

Tendencias actuais de masaxe estética.

Tipos de masaxes: sueca e quiromasaxe en estética. Combinación con outras técnicas de masaxe (pedras quentes, masaxe californiana, reiki,

etc.).

Manobras básicas de masaxe estética:

 Descrición.

Parámetros para a realización das manobras: dirección, intensidade, ritmo e tempo.

Clasificación e secuencia das manobras: afloración, frotación, fricción, presión, amasadura, beliscos, percusión e vibración.

Técnica de realización.

Efectos da masaxe no organismo. Indicacións e contraindicacións.

BC2. Diagnóstico estético na masaxe

Análise da documentación técnica para masaxe estética.

Recepción e atención á clientela.

Análise estética nos procesos de masaxe:

Aplicación de métodos de análise estética previos á masaxe.

Identificación da zona que se vaia tratar: identificación de alteracións estéticas ou patolóxicas que inflúen na masaxe.

Precaucións.

Aplicación de técnicas de comunicación coas persoas usuarias e cos profe-sionais.

Deseño e elaboración de procedementos de traballo de masaxe: descrición do proceso.

Materiais e medios. Secuencia e temporalización. Asesoramento profesional.

BC3. Preparación do espazo de traballo

Adecuación da cabina de masaxe:

Características básicas da cabina de masaxe: condicións ambientais, tempera-tura, iluminación, moblaxe e equipamento.

Hixiene e mantemento dos equipamentos e das instalacións.

Preparación do profesional: imaxe persoal, exercicios preparatorios, hixiene postural e ergonomía.

Acomodación e preparación da persoa usuaria: posicións anatómicas ade-cuadas á masaxe.

Medidas de protección para o profesional e a persoa usuaria.

Cosméticos: criterios de selección para a aplicación da masaxe.

Prevención de accidentes e reaccións adversas.

Protocolos de actuación ante riscos inesperados.

Xestión de residuos.

Limpeza e desinfección e/ou esterilización de materiais e equipamentos.

BC4. Realización de masaxe estética manual

Protocolos de masaxe estética facial e de masaxe corporal: adaptación do protocolo estándar ao tipo de masaxe. Finalidade. Características da

técnica. Crite-rios de selección das manobras. Parámetros. Secuencia. Efectos da masaxe en cada zona. Precaucións en caso de alteracións

funcionais e/ou estruturais. Información á persoa usuaria. Execución.

Zonas corporais que requiren precaución.

BC5. Aplicación de técnicas asociadas á masaxe

Técnicas respiratorias: características, efectos e indicacións e técnicas de aplicación.

Estiradas e mobilizacións: técnicas, beneficios, contraindicacións e precau-cións.

Descrición das posicións da clientela e do profesional. Posición das mans.

Integración destas técnicas no proceso de masaxe.
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BC6. Aplicación de técnicas sensoriais

Aromaterapia e fitoterapia asociada a masaxes estéticas:

Criterios de selección, preparación e dosificación de aceites esenciais e plantas aromáticas.

Métodos directos e indirectos de aplicación de produtos de aromaterapia en tratamentos estéticos.

Aplicación de aromaterapia en protocolos de tratamentos estéticos e activida-des asociadas.

Musicoterapia:

Música e estética. Influencia da música sobre o organismo.

Importancia da influencia da música na ambientación de cabinas profesionais.

Tipos de melodías: criterios de selección musical; criterios e parámetros de aplicación das melodías.

Aplicación en tratamentos estéticos e actividades asociadas.

Cromoterapia:

Utilización da cor con fins estéticos: efectos e indicacións. Introdución en pro-tocolos estéticos.

Aparellos utilizados en cromoterapia: criterios de selección

Parámetros e técnicas de aplicación da cromoterapia.

Produtos cosméticos que asocian cor.

Uso de accesorios na masaxe.

BC7. Aplicación de normas de calidade

Parámetros que definen a calidade dos procesos de masaxe: calidade nos servizos de masaxe estética.

Técnicas de resolución de queixas e reclamacións.

Asesoramento profesional e propostas doutros tratamentos. Tratamentos es-téticos asociados á masaxe: electroestética, técnicas cosmetolóxicas

e hidrotermais, cromoterapia e musicoterapia.

Avaliación do grao de satisfacción da clientela.

Deontoloxía profesional.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 1ª  Parte da proba: Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio.

Pode constar de 20 preguntas ou 40 de tipo test (nesta caso as respostas equivocadas puntuarán negativamente cada 2 preguntas erradas restara

a 1 positiva) a puntuación total e de 10 a repartir entre o número total de pregunta. Ou  pode constar de 10  a 15 preguntas de desenrolo ou curtas

(a puntuación das preguntas constara no exame)

 2ª  Parte da proba:Se calificara cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de preguntas

sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres  probas manuais prácticas, tendo que aprobar

cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética. Cada

parte terá unha valoración numérica de un  a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións que se

e o caso expoñerase ou indicará o examinado

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os  traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS :

Proba escrita  onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo.

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a 1ª parte da proba, que terá carácter eliminatorio.  5 sobre 10 para superar a

primeira parte da proba que terá Pode constar de 20 preguntas ou 40 de tipo test (nesta caso as respostas equivocadas puntuarán negativamente

cada 2 preguntas erradas restara a 1 positiva) a puntuación total e de 10 a repartir entre o número total de pregunta. Ou  pode constar de 10  a 15

preguntas de desenrolo ou preguntas curtas  (a puntuación das preguntas constara no exame)

Tempo: 2 sesións

Tempo: 2 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERISTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Esta proba executarase sobre modelos reais.

Debera traer Un modelo se adapte as  tres  probas manuais prácticas, tendo que aprobar cada unha das tres  partes , mínimo de cinco puntos

cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética. Cada parte terá unha valoración numérica de un  a dez

puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Útiles adecuados (toallas, sabanillas,espátulas, bol de cristal, toallas desbotables  para limpieza )

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 3 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será

motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estética integral e benestar Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP01Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0750 Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal 02016/2017 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ARACELI PÉREZ MONDELO,NATALIA VÉREZ COTELO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as normas hixiénico-sanitarias de aplicación nos procesos de imaxe persoal, tendo en conta a relación entre a exposición a axentes
biolóxicos e os riscos para a saúde.

RA2 - Caracteriza os compoñentes antropométricos relacionados coa imaxe persoal, revisando a estrutura xeral do corpo humano.

RA3 - Caracteriza os compoñentes do aparello locomotor implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura anatómica e
fisiolóxica.
RA4 - Caracteriza os compoñentes do medio interno implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura anatómica e
fisiolóxica.
RA5 - Caracteriza os compoñentes dos sistemas endócrino e nervioso implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura
anatómica e fisiolóxica.

RA6 - Establece pautas de asesoramento en hábitos saudables, en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA7 - Identifica pautas nutricionais saudables e recoñece a súa influencia sobre a imaxe estética.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse os métodos de desinfección cos niveis de risco de infección de cada material.

CA1.2 Determináronse os protocolos de limpeza, desinfección e esterilización aplicables ao ámbito da imaxe persoal.

CA1.3 Caracterizáronse os tipos de axentes contaminantes.

CA1.4 Especificáronse os elementos que conforman o sistema inmunitario e os factores que o regulan.

CA1.5 Valorouse a aplicación da normativa na planificación da hixiene na imaxe persoal.

CA1.6 Recoñeceuse o programa de vacinación obrigatorio para o persoal aplicador das técnicas de imaxe persoal.

CA1.9 Especificáronse os equipamentos de protección individual utilizados en imaxe persoal.

CA2.1 Identificáronse as rexións e as zonas do corpo humano.

CA2.2 Determináronse as posicións anatómicas.

CA2.3 Establecéronse os planos e os eixes anatómicos.

CA2.4 Definíronse os termos de movemento, relación e dirección no espazo da estrutura xeral do corpo humano.

CA2.5 Recoñeceuse a forma, o aspecto xeral e as proporcións corporais.

CA2.6 Identificáronse os factores hereditarios e ambientais que determinan a constitución do corpo.

CA2.7 Recoñecéronse os tipos constitucionais ou somatotipos.

CA3.1 Identificouse a masaxe e os tratamentos electroestéticos relacionados co aparello locomotor.

CA3.2 Especificáronse as funcións do sistema óseo.

- 2 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Establecéronse a composición, a estrutura e a clasificación dos ósos e dos músculos.

CA3.4 Identificáronse as patoloxías óseas e articulares máis frecuentes e a súa influencia na imaxe persoal.

CA3.5 Caracterizouse a fisioloxía muscular.

CA4.1 Relacionouse a anatomía do aparello circulatorio coas funcións hemodinámicas.

CA4.2 Especificáronse os compoñentes sólidos e líquidos do sangue.

CA4.3 Caracterizouse a estrutura e a fisioloxía do sistema linfático.

CA4.4 Relacionouse a influencia do sistema linfático nos procesos de imaxe persoal.

CA4.5 Recoñecéronse os elementos que determinan o medio interno.

CA4.6 Relacionouse o equilibrio do medio interno cos aspectos fisiolóxicos do aparello circulatorio, do sistema linfático e do sangue.

CA4.7 Identificáronse as patoloxías asociadas a estes aparellos con influencia en imaxe persoal.

CA5.1 Especificáronse as glándulas endócrinas e as súas funcións.

CA5.2 Establecéronse os mecanismos endócrinos.

CA5.3 Xustificouse a influencia hormonal na pel e nos anexos cutáneos.

CA5.4 Analizáronse os mecanismos de inhibición nerviosa utilizados en técnicas complementarias ás utilizadas en imaxe persoal: infiltracións, inxeccións,
etc.

CA5.5 Establecéronse os mecanismos nerviosos.

CA5.6 Estableceuse a relación entre os sistemas nervioso e endócrino.

CA5.7 Xustificouse a influencia do sistema nervioso na pel e nos anexos cutáneos.

CA5.8 Identificáronse os órganos sensoriais e as súas funcións.

CA5.9 Relacionouse a fisioloxía sensorial coas técnicas utilizadas en imaxe persoal.

CA6.1 Caracterizouse o concepto de saúde.

CA6.5 Determináronse os efectos dos tratamentos oncolóxicos no órgano cutáneo.

CA6.6 Establecéronse os factores desencadeantes e as medidas de prevención do cancro.

CA6.7 Diferenciáronse as etapas de avellentamento corporal.

CA6.8 Determináronse os cambios da figura corporal en cada etapa da vida.

CA6.9 Especificáronse os hábitos saudables que atrasan a aparición do avellentamento.

CA6.10 Relacionouse o aparello reprodutor, as súas patoloxías e as doenzas de transmisión, cos hábitos de vida saudable.

CA6.11 Establecéronse recomendacións saudables para potenciar a imaxe estética.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.1 Caracterizáronse os alimentos e os nutrientes.

CA7.2 Relacionáronse as características dos alimentos coa influencia da dieta na conservación da saúde.

CA7.3 Especificouse a táboa de composición de alimentos.

CA7.4 Determináronse os procesos bioquímicos da nutrición.

CA7.5 Caracterizáronse os compoñentes dunha dieta equilibrada.

CA7.6 Relacionáronse coas súas funcións as estruturas anatómicas dos aparellos e dos sistemas implicados na nutrición.

CA7.7 Relacionouse o aparello dixestivo coa nutrición e a imaxe persoal.

CA7.8 Recoñeceuse a influencia do aparello excretor e as súas patoloxías na imaxe persoal.

CA7.9 Identificouse a influencia do aparello respiratorio e as súas patoloxías na nutrición e a na imaxe persoal.

CA7.10 Identificouse a relación entre os hábitos de vida saudables e as alteracións e as patoloxías humanas.

CA7.11 Recoñecéronse os procesos patolóxicos implicados na nutrición e a súa influencia sobre pel e os seus anexos.

CA7.13 Identificouse a relación entre os hábitos de vida saudables e as alteracións e as patoloxías humanas.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as normas hixiénico-sanitarias de aplicación nos procesos de imaxe persoal, tendo en conta a relación entre a exposición a axentes
biolóxicos e os riscos para a saúde.

RA2 - Caracteriza os compoñentes antropométricos relacionados coa imaxe persoal, revisando a estrutura xeral do corpo humano.

RA3 - Caracteriza os compoñentes do aparello locomotor implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura anatómica e
fisiolóxica.

RA6 - Establece pautas de asesoramento en hábitos saudables, en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA7 - Identifica pautas nutricionais saudables e recoñece a súa influencia sobre a imaxe estética.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Xustificouse a xestión dos residuos producidos no ámbito da imaxe persoal.

CA1.8 Estableceuse o plan de calidade no tratamento de residuos e nos procesos de hixiene na imaxe persoal.

CA2.1 Identificáronse as rexións e as zonas do corpo humano.

CA2.2 Determináronse as posicións anatómicas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Establecéronse os planos e os eixes anatómicos.

CA2.4 Definíronse os termos de movemento, relación e dirección no espazo da estrutura xeral do corpo humano.

CA2.6 Identificáronse os factores hereditarios e ambientais que determinan a constitución do corpo.

CA2.8 Relacionáronse os valores antropométricos coa súa aplicación en imaxe persoal.

CA3.6 Relacionáronse os tipos de movementos coas articulacións implicadas.

CA3.7 Recoñecéronse as patoloxías do movemento e da marcha, así como as alteracións óseas vinculadas á aplicación de técnicas estéticas.

CA3.8 Relacionouse a ergonomía coa hixiene postural e a patoloxía derivada.

CA3.9 Propuxéronse correccións posturais para a clientela e para o persoal en función de análises ergonómicas.

CA6.2 Recoñeceuse a influencia dos hábitos de vida na imaxe persoal.

CA6.3 Identificáronse os métodos de prevención.

CA6.4 Analizáronse as campañas de promoción da saúde.

CA7.12 Confeccionáronse dietas e indicacións dietéticas recomendables.

MINIMOS EXIXIBLES

Definir conceptos de hixiene, desinfección, esterilización, antiséptico, desinfectante, asepsia y antisepsia.

Descrición dos diferentes métodos tanto físicos coma químicos para o control do crecemento bacteriano.

Axentes contaminantes

Sistema de defensa e inmunitario.

Programas de vacinación obrigatorios en imaxe persoal.

Xestión dos residuos: concepto, tipoloxía e control de residuos.

Epis de estética.

Representar graficamente e definir os termos de orientación, planos corporais, e eixes usadas para desribilas estructuras corporais, creando

termos de referencia.Anatómica xeral do corpo humano

Antropometría relacionada coa imaxe persoal.

Ergonomía e hixiene postural.Patoloxías relacionadas coa postura corporal.

Sistema óseo: esqueleto, funcións dos ósos e das articulacións. Clasificación dos ósos.

Identificarcion sobre láminas mudas os principais osos e músculos do corpo

Sistema muscular: músculos, fibras musculares, os músculos do corpo humano.

Anatomofisioloxía do aparello circulatorio.  Influencia das patoloxías nos tratamentos de imaxe persoal.

Sistema linfático: influencia do sistema linfático nos procesos de imaxe persoal

 Influencia dos tratamentos de imaxe persoal no aparello circulatorio.

 Sistema nervioso: organización. Nervios.Transmisión neuronal: neuroutransmisores. A transmisión nerviosa en imaxe persoal: toxina botulínica.

Sistema nervioso autóno-mo: estrutura e funcións.

 Sistema endócrino: organización glandular. Hormonas. Influencia das hormonas na pel e nos anexos.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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 Concepto de saúde. Os hábitos de vida na imaxe persoal.

Prevención primaria como método de promoción da saúde.

O cancro e os tratamentos oncolóxicos na imaxe persoal

Avellentamento corporal: relación entre o avellentamento e os estilos de vida.

O aparello reprodutor: estrutura. Influencia do seu funcionamento nos procesos de imaxe persoal.

Determinación de pautas nutricionais

Alimentos e nutrientes: táboas de composición dos alimentos.

A dieta: alimentación equilibrada. Obesidade, sobrepeso e delgadeza.Lipodistrofias. Modificacións na conduta alimentaria: anorexia e bulimia,

vigorexia, ortorexia, O apa-rello dixestivo

Localizacion e recoñecemento, sobre esqueleto, diapositivas ou similar, os diferentes órganos, aparatos e sistemas do corpo humano.

+++os criterios de cualificación  para a obtención  da nota final serán os seguintes:

a primeira proba (a proba escrita) para avaliar os contidos mínimos terá carácter eliminatorio se non se supera cun 5 non se poderá pasar a

segunda parte que tamén terá que superar con 5 para poder facer media.A proba consistirá nunha serie de preguntas cortas acerca dos contidos

minimmos exixibles

a proba escrita terá un peso na nota final dun 80% e por conseguinte a parte practica será neste caso dun 20%.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

A) PARTE ESCRITA (80%)

Tempo máximo: 2 horas

Contidos:

Preguntas curtas sobre os contidos mínimos das Uds que se corresponden a primeira parte da proba e nas que será preciso acadar como se dixo

anteriormente un 5 para poder superalas

so se precisa para realizala traer boligrafo azul ou negro

4.b) Segunda parte da proba

so se precisa para realizala traer boligrafo azul ou negro

Proba práctica que se corresponde cos contidos avaliables nesta parte da proba é que é preciso superar para poder facer a nota final.Terá un peso

na nota final dun 20%
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DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1071 Dirección e comercialización 02016/2017 087

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ESTHER SÁNCHEZ DE CASTRO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Aplica técnicas de organización do establecemento de imaxe persoal, determinando infraestruturas e recursos.

RA2 - Aplica técnicas de organización e coordinación de profesionais, determinando os postos de traballo e as súas funcións.

RA3 - Deseña normas de atención e comunicación interpersoais, analizando os seus elementos e aplicando normas deontolóxicas.

RA4 - Deseña plans de formación e información, establecendo o procedemento de traballo.

RA5 - Realiza operacións de xestión técnica do establecemento, interpretando documentación e aplicando ferramentas informáticas.

RA6 - Elabora o plan de comercialización, deseñando estratexias e accións.

RA7 - Organiza a aplicación de técnicas de publicidade e merchandising, analizando o seu impacto no proceso de comercialización de produtos e servizos.

RA8 - Establece criterios de calidade dos procesos de imaxe persoal, avaliando a dinámica global, e propón medidas correctoras.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Identificáronse os tipos de empresas de imaxe persoal.

CA1.2 Establecéronse as condicións xerais das instalacións e equipamentos asociados.

CA1.3 Valoráronse as variables que inflúen no deseño de espazos e equipamentos.

CA1.4 Identificáronse e distribuíronse as zonas e os anexos.

CA1.5 Seleccionáronse as instalacións complementarias necesarias.

CA1.6 Identificáronse instalacións, equipamentos e recursos adecuados a cada zona.

CA1.7 Aplicáronse os parámetros que identifican a imaxe da empresa.

CA2.1 Describíronse os principios de organización dunha empresa e os posibles modelos organizativos.

CA2.2 Especificouse o organigrama do establecemento de imaxe persoal.

CA2.3 Describíronse os postos de traballo, e as funcións e responsabilidades de cada un deles.

CA2.4 Identificouse a competencia profesional e os requisitos necesarios para desempeñar os postos de traballo.

CA2.5 Establecéronse os sistemas de planificación do cadro de persoal.

CA2.6 Relacionáronse os criterios de selección de persoal coa política empresarial.

CA2.8 Deseñouse o plan e o manual de acollemento da empresa en casos prácticos.

CA2.9 Identificáronse pautas para a motivación do persoal e a promoción dentro da empresa.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.10 Establecéronse os criterios de asignación dos horarios de traballo do persoal.

CA2.11 Planificouse a distribución do traballo entre o equipo técnico en casos prácticos.

CA2.12 Establecéronse pautas para a coordinación entre profesionais en empresas de imaxe persoal.

CA3.1 Establecéronse as diferenzas entre comunicación externa e interna na empresa.

CA3.2 Describíronse os tipos de comunicación

CA3.3 Aplicáronse estratexias de comunicación eficaz.

CA3.4 Elaboráronse protocolos de comunicación externa con clientes e provedores.

CA3.5 Elaboráronse protocolos de comunicación interna da empresa.

CA3.6 Realizáronse protocolos de comunicación en diversos medios e soportes (prensa, radio, televisión, intenet, etc.).

CA3.7 Establecéronse pautas e normas para a atención e a comunicación coa clientela.

CA3.8 Establecéronse os pasos que se vaian seguir para resolver conflitos.

CA3.9 Establecéronse as normas deontolóxicas aplicadas ás actividades de imaxe persoal.

CA3.10 Establecéronse as leis básicas da dirección de equipos e os estilos de liderado.

CA3.11 Establecéronse pautas para a organización de reunións de traballo.

CA4.1 Determináronse os elementos dos plans de formación.

CA4.2 Recoñecéronse os obxectivos do plan de formación.

CA4.3 Establecéronse os instrumentos de análise para detectar necesidades formativas.

CA4.4 Establecéronse as pautas para deseñar as accións formativas.

CA4.5 Identificáronse os tipos de accións formativas.

CA4.7 Comparáronse os instrumentos de comunicación para presentar a proposta de formación.

CA4.8 Establecéronse os criterios para realizar o seguimento das accións formativas.

CA4.9 Establecéronse os elementos para realizar o proceso de avaliación.

CA5.1 Identificouse a documentación que se manexa nos procesos de xestión dun establecemento de imaxe persoal.

CA5.2 Determináronse os sistemas para arquivar a documentación.

CA5.3 Identificouse as aplicacións informáticas empregadas en empresas de imaxe persoal.

CA5.4 Configurouse a aplicación informática de xestión que se vaia utilizar.

CA5.5 Verificouse o funcionamento da aplicación.
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Criterios de avaliación do currículo

CA5.6 Aplicouse a lexislación sobre protección de datos.

CA5.7 Identificáronse os sistemas de protección, seguridade e acceso á información da aplicación empregada.

CA5.8 Establecéronse os criterios para asignar os usuarios ao programa de xestión.

CA5.9 Introducíronse os datos referidos á xestión canto a clientela, produtos, servizos e persoal.

CA6.1 Describiuse o concepto de márketing e identificáronse os tipos.

CA6.2 Establecéronse os obxectivos do plan de comercialización.

CA6.3 Determinouse a imaxe que se queira proxectar da empresa.

CA6.4 Identificáronse os tipos de clientela e os mecanismos de fidelización.

CA6.5 Deseñouse a oferta dos produtos e servizos de imaxe persoal.

CA6.7 Describíronse as características específicas da asesoría de vendas de produtos e servizos de imaxe persoal.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de venda a un servizo ou produto de imaxe persoal.

CA6.9 Establecéronse estratexias de intervención en reclamacións ou queixas.

CA6.10 Establecéronse os obxectivos e os instrumentos empregados nunha campaña promocional.

CA6.11 Aplicáronse técnicas de promoción dun produto ou servizo de imaxe persoal.

CA7.1 Establecéronse os obxectivos do plan de publicidade e merchandising.

CA7.2 Deseñáronse as estratexias para realizar o plan de publicidade e merchandising.

CA7.3 Identificáronse a publicidade e o merchandising como ferramentas do proceso de venda de produtos e servizos.

CA7.4 Analizáronse os medios de comunicación que interveñen na publicidade.

CA7.5 Aplicáronse técnicas de publicidade a un produto ou servizo de imaxe persoal.

CA7.6 Relacionouse a ambientación e a organización dos espazos co proceso de venda.

CA7.7 Realizáronse escaparates promocionais.

CA7.8 Realizouse a publicidade dos produtos no lugar de venda (PLV).

CA8.1 Identificáronse os indicadores de calidade.

CA8.2 Caracterizouse a figura do persoal consultor-avaliador nos establecementos de imaxe persoal.

CA8.3 Organizouse un plan de avaliación para a detección de desviacións na empresa.

CA8.4 Establecéronse os parámetros para avaliar os procesos.

CA8.5 Propuxéronse medidas para optimizar a prestación do servizo e corrixir erros.

- 4 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Criterios de avaliación do currículo

CA8.6 Deseñáronse accións para resolver deficiencias que afectan a calidade do servizo.

CA8.7 Establecéronse sistemas de avaliación do grao de satisfacción da clientela.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Aplica técnicas de organización e coordinación de profesionais, determinando os postos de traballo e as súas funcións.

RA3 - Deseña normas de atención e comunicación interpersoais, analizando os seus elementos e aplicando normas deontolóxicas.

RA4 - Deseña plans de formación e información, establecendo o procedemento de traballo.

RA5 - Realiza operacións de xestión técnica do establecemento, interpretando documentación e aplicando ferramentas informáticas.

RA6 - Elabora o plan de comercialización, deseñando estratexias e accións.

RA7 - Organiza a aplicación de técnicas de publicidade e merchandising, analizando o seu impacto no proceso de comercialización de produtos e servizos.

RA8 - Establece criterios de calidade dos procesos de imaxe persoal, avaliando a dinámica global, e propón medidas correctoras.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.5 Establecéronse os sistemas de planificación do cadro de persoal.

CA2.6 Relacionáronse os criterios de selección de persoal coa política empresarial.

CA2.7 Aplicáronse técnicas de selección de persoal en casos prácticos, realizando simulacións de situacións.

CA2.8 Deseñouse o plan e o manual de acollemento da empresa en casos prácticos.

CA2.9 Identificáronse pautas para a motivación do persoal e a promoción dentro da empresa.

CA2.10 Establecéronse os criterios de asignación dos horarios de traballo do persoal.

CA2.11 Planificouse a distribución do traballo entre o equipo técnico en casos prácticos.

CA2.12 Establecéronse pautas para a coordinación entre profesionais en empresas de imaxe persoal.

CA3.3 Aplicáronse estratexias de comunicación eficaz.

CA3.4 Elaboráronse protocolos de comunicación externa con clientes e provedores.

CA3.5 Elaboráronse protocolos de comunicación interna da empresa.

CA3.6 Realizáronse protocolos de comunicación en diversos medios e soportes (prensa, radio, televisión, intenet, etc.).

CA3.7 Establecéronse pautas e normas para a atención e a comunicación coa clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.8 Establecéronse os pasos que se vaian seguir para resolver conflitos.

CA3.9 Establecéronse as normas deontolóxicas aplicadas ás actividades de imaxe persoal.

CA3.10 Establecéronse as leis básicas da dirección de equipos e os estilos de liderado.

CA3.11 Establecéronse pautas para a organización de reunións de traballo.

CA4.1 Determináronse os elementos dos plans de formación.

CA4.2 Recoñecéronse os obxectivos do plan de formación.

CA4.3 Establecéronse os instrumentos de análise para detectar necesidades formativas.

CA4.4 Establecéronse as pautas para deseñar as accións formativas.

CA4.6 Realizáronse casos prácticos de organización de accións formativas, diferenciando as fases operativa e loxística.

CA4.7 Comparáronse os instrumentos de comunicación para presentar a proposta de formación.

CA4.8 Establecéronse os criterios para realizar o seguimento das accións formativas.

CA4.9 Establecéronse os elementos para realizar o proceso de avaliación.

CA5.4 Configurouse a aplicación informática de xestión que se vaia utilizar.

CA5.5 Verificouse o funcionamento da aplicación.

CA5.6 Aplicouse a lexislación sobre protección de datos.

CA5.7 Identificáronse os sistemas de protección, seguridade e acceso á información da aplicación empregada.

CA5.8 Establecéronse os criterios para asignar os usuarios ao programa de xestión.

CA5.9 Introducíronse os datos referidos á xestión canto a clientela, produtos, servizos e persoal.

CA6.5 Deseñouse a oferta dos produtos e servizos de imaxe persoal.

CA6.6 Determinouse en casos prácticos a imaxe da empresa que se queira proxectar.

CA6.8 Aplicáronse técnicas de venda a un servizo ou produto de imaxe persoal.

CA6.11 Aplicáronse técnicas de promoción dun produto ou servizo de imaxe persoal.

CA7.2 Deseñáronse as estratexias para realizar o plan de publicidade e merchandising.

CA7.5 Aplicáronse técnicas de publicidade a un produto ou servizo de imaxe persoal.

CA7.6 Relacionouse a ambientación e a organización dos espazos co proceso de venda.

CA7.7 Realizáronse escaparates promocionais.

CA7.8 Realizouse a publicidade dos produtos no lugar de venda (PLV).
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Criterios de avaliación do currículo

CA8.3 Organizouse un plan de avaliación para a detección de desviacións na empresa.

CA8.4 Establecéronse os parámetros para avaliar os procesos.

CA8.5 Propuxéronse medidas para optimizar a prestación do servizo e corrixir erros.

CA8.6 Deseñáronse accións para resolver deficiencias que afectan a calidade do servizo.

CA8.7 Establecéronse sistemas de avaliación do grao de satisfacción da clientela.

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita tipo pregunta corta o test onde cada pregunta ben contestada será calificada

cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da puntuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de análisis de casos e/ou protocolos de dirección, que será

exposta oralmente. A cualificación desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva

superar o 50% da puntuación total desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

A cualificación final será a media aritmética das cualificacións obtidas en cada unha das dúas partes, expresada en números enteiros, redondeada

á unidade máis próxima (no caso de haber decimais). As persoas que non superen a primeira parte da proba serán cualificadas cun cero na

segunda parte. No caso do alumnado que suspenda a segunda parte da proba, a puntuación máxima que poderá asignárselle será de 4.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita tipo test onde cada pregunta ben contestada será calificada cun punto positivo

e cada pregunta mal contestada restara 0,25 puntos; as preguntas non contestadas non puntúan.

Será necesario superar o 50% da putuación total deste primeiro exame para acceder ao examen da parte práctica. Esta proba ten, polo tanto,

caracter eliminatorio.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.

4.a) Primeira parte da proba
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4.b) Segunda parte da proba

As persoas aspirantes que superen a primeira parte da proba realizarán a segunda, que tamén terá carácter eliminatorio.

Os contidos prácticos serán cualificados mediante unha proba práctica que constara de análisis de casos e/ou protocolos de dirección, que será

exposta oralmente. A cualificación desta segunda parte da proba será de cero a dez puntos, sendo necesario para acadar a avaliación positiva

superar o 50% da puntuación total desta parte, é dicir, o/a alumno/a debe acadar como mínimo un 5. Serán avaliados mediante lista de cotexo.

Material necesario na proba: Proba escrita e  bolígrafo de cor azul ou negra. Non se precisan instrumentos especiais para o desenvolvemento

desta proba.

Non se pode usar corrector. Para calquera rectificación que o alumnado desexe facer, riscará a resposta que queira corrixir, coa tinta do mesmo

bolígrafo que empregue para contestar a proba.

Non se permitirá o uso de móbiles nin ningún outro dispositivo electrónico que poida interferir co funcionamento das probas.

Será necesaria a identificación mediante o DNI ou pasaporte, que deberá estar a disposición do profesorado, enriba da mesa onde o alumnado

efectúe a proba.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluír de calquera parte da proba aos alumnos ou alumnas que leven a cabo calquera actuación

de tipo fraudulento.

O tempo máximo dispoñible para a realización da proba é de 120 minutos.
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1069 Estilismo en peiteado 02016/2017 0175

MP1069_22 Creación de novos estilos de imaxe 02016/2017 035

MP1069_12 Presentación e realización de estilismos 02016/2017 0140

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo BEATRIZ GARCÍA VEIGA

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1069_22) RA1 - Crea estilos de imaxe a través de técnicas de peiteado, describindo as fases para a elaboración do novo deseño.

(MP1069_12) RA1 - Caracteriza os estilos de imaxe asociados aos cambios do cabelo, analizando os elementos que o conforman.

(MP1069_12) RA2 - Adapta os estilos á imaxe persoal, tendo en conta a súa relación coa análise das características persoais, sociais e laborais, e coa
moda.

(MP1069_12) RA3 - Elabora e presenta propostas de cambio de imaxe a través do peiteado, utilizando documentación de apoio e aplicacións informáticas.

(MP1069_12) RA4 - Realiza cambios de estilos, aplicando técnicas de corte do cabelo.

(MP1069_12) RA5 - Realiza estilismos masculinos, aplicando técnicas de deseño e configuración de barba, bigote e patillas.

(MP1069_12) RA6 - Avalía o resultado final, aplicando medidas que permitan corrixir as desviacións.

(MP1069_12) RA7 - Elabora programas de mantemento da nova imaxe, establecendo pautas de actuación.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1069_12) CA1.1 Diferenciáronse os conceptos de estilo, moda e tendencias.

(MP1069_12) CA1.2 Caracterizáronse os elementos que definen o estilo en peiteado.

(MP1069_22) CA1.3 Interpretáronse patróns de moda e publicacións.

(MP1069_12) CA1.3 Determináronse as características e a harmonía da cor.

(MP1069_12) CA1.4 Caracterizáronse as liñas, as formas e os volumes que configuran un estilo.

(MP1069_22) CA1.4 Identificáronse como elementos do novo estilo os símbolos, as cores, as liñas, as formas e os volumes.

(MP1069_12) CA1.5 Identificáronse os tipos de complementos para estilismos de imaxe, asociados aos cambios do cabelo.

(MP1069_12) CA1.6 Identificáronse os estilos de imaxe asociados aos cambios do cabelo.

(MP1069_22) CA1.6 Avaliouse a viabilidade do proxecto.

(MP1069_22) CA1.7 Determináronse as características técnicas da creación do novo estilo.

(MP1069_12) CA1.7 Elaboráronse pautas para a elaboración de manuais e books de estilos, con distintas linguaxes (fotográfica, cor, ilustración, etc.).

(MP1069_22) CA1.8 Identificáronse pautas para a realización do estudo artístico.

(MP1069_12) CA1.8 Establecéronse criterios de clasificación e arquivo da documentación sobre patróns estéticos.

(MP1069_22) CA1.9 Determináronse os elementos que forman parte do estudo técnico.

(MP1069_22) CA1.10 Determináronse pautas para a selección de modelos, realización de casting, arquivos e utilización de datos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1069_22) CA1.11 Establecéronse xeitos e lugares de presentación e difusión do prototipo de novo estilo.

(MP1069_12) CA2.3 Determináronse pautas para a análise das características físicas e morfolóxicas da persoa usuaria.

(MP1069_12) CA2.6 Identificouse o patrón estético de peiteado, maquillaxe, complementos e vestiario da persoa usuaria.

(MP1069_12) CA2.8 Diferenciouse o tipo de cambio (puntual ou definitivo), segundo o ámbito de aplicación.

(MP1069_12) CA3.1 Determinouse a estrutura da proposta personalizada, segundo demandas e/ou necesidades, para o tipo de acontecemento, acto ou
evento.

(MP1069_12) CA3.3 Especificáronse características da documentación técnica anexa á proposta.

(MP1069_12) CA3.4 Determináronse pautas para a elaboración do orzamento.

(MP1069_12) CA4.4 Determinouse a necesidade de material dun só uso.

(MP1069_12) CA4.7 Caracterizáronse os estilos de corte e a súa influencia na imaxe persoal.

(MP1069_12) CA4.8 Relacionouse o estilo de corte coas características persoais e do cabelo.

(MP1069_12) CA4.9 Identificáronse estilos de corte en función da súa configuración ou da súa xeometría.

(MP1069_12) CA4.10 Relacionouse a forma de realización cos efectos conseguidos.

(MP1069_12) CA4.12 Xustificouse a elección da técnica de corte.

(MP1069_12) CA5.4 Determinouse a necesidade de material dun só uso.

(MP1069_12) CA5.8 Determináronse estilos de barba, bigote e patillas.

(MP1069_12) CA5.10 Recoñeceuse como elemento diferenciador masculino o estilismo de barba, do bigote e das patillas.

(MP1069_12) CA5.11 Determináronse as correccións das desproporcións estéticas no rostro a través da barba, o bigote e as patillas.

(MP1069_12) CA6.2 Identificáronse os indicadores de calidade nos procesos de estilismo.

(MP1069_12) CA6.7 Formuláronse medidas de actuación en caso de emerxencias por irritacións, alerxias ou cortes.

(MP1069_12) CA7.1 Especificouse a secuencia e a temporalización para o mantemento persoal do traballo técnico realizado.

(MP1069_12) CA7.2 Identificáronse pautas de hixiene e mantemento persoal do cabelo.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1069_22) RA1 - Crea estilos de imaxe a través de técnicas de peiteado, describindo as fases para a elaboración do novo deseño.

(MP1069_12) RA1 - Caracteriza os estilos de imaxe asociados aos cambios do cabelo, analizando os elementos que o conforman.

(MP1069_12) RA2 - Adapta os estilos á imaxe persoal, tendo en conta a súa relación coa análise das características persoais, sociais e laborais, e coa
moda.
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1069_12) RA3 - Elabora e presenta propostas de cambio de imaxe a través do peiteado, utilizando documentación de apoio e aplicacións informáticas.

(MP1069_12) RA4 - Realiza cambios de estilos, aplicando técnicas de corte do cabelo.

(MP1069_12) RA5 - Realiza estilismos masculinos, aplicando técnicas de deseño e configuración de barba, bigote e patillas.

(MP1069_12) RA6 - Avalía o resultado final, aplicando medidas que permitan corrixir as desviacións.

(MP1069_12) RA7 - Elabora programas de mantemento da nova imaxe, establecendo pautas de actuación.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1069_22) CA1.1 Caracterizáronse procedementos e metodoloxía para a creación de estilos de peiteado.

(MP1069_22) CA1.2 Establecéronse pautas de planificación e secuencia do proceso.

(MP1069_12) CA1.2 Caracterizáronse os elementos que definen o estilo en peiteado.

(MP1069_12) CA1.4 Caracterizáronse as liñas, as formas e os volumes que configuran un estilo.

(MP1069_22) CA1.5 Realizáronse esbozos ou bosquexos da creación.

(MP1069_12) CA1.7 Elaboráronse pautas para a elaboración de manuais e books de estilos, con distintas linguaxes (fotográfica, cor, ilustración, etc.).

(MP1069_22) CA1.7 Determináronse as características técnicas da creación do novo estilo.

(MP1069_12) CA1.8 Establecéronse criterios de clasificación e arquivo da documentación sobre patróns estéticos.

(MP1069_22) CA1.9 Determináronse os elementos que forman parte do estudo técnico.

(MP1069_22) CA1.10 Determináronse pautas para a selección de modelos, realización de casting, arquivos e utilización de datos.

(MP1069_22) CA1.11 Establecéronse xeitos e lugares de presentación e difusión do prototipo de novo estilo.

(MP1069_12) CA2.1 Aplicáronse técnicas de atención e recepción da clientela.

(MP1069_12) CA2.2 Elaborouse a documentación técnica necesaria para o estudo da imaxe da clientela.

(MP1069_12) CA2.4 Identificáronse alteracións estéticas na zona.

(MP1069_12) CA2.5 Aplicáronse técnicas de psicomorfoloxía e visaxismo.

(MP1069_12) CA2.7 Estableceuse o procedemento para detectar as necesidades persoais, sociolaborais ou artísticas na creación da imaxe personalizada.

(MP1069_12) CA2.8 Diferenciouse o tipo de cambio (puntual ou definitivo), segundo o ámbito de aplicación.

(MP1069_12) CA2.9 Establecéronse criterios para potenciar, neutralizar ou modificar a imaxe a través de estilos de peiteado.

(MP1069_12) CA2.10 Personalizouse o estilo no cabelo en función das necesidades da clientela.

(MP1069_12) CA3.1 Determinouse a estrutura da proposta personalizada, segundo demandas e/ou necesidades, para o tipo de acontecemento, acto ou
evento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1069_12) CA3.2 Realizáronse propostas de peiteado.

(MP1069_12) CA3.5 Estableceuse a secuencia dos procesos para o cambio de imaxe.

(MP1069_12) CA3.6 Aplicáronse ferramentas manuais, gráficas e informáticas para a elaboración de deseños.

(MP1069_12) CA3.7 Aplicáronse técnicas de comunicación para a presentación da proposta.

(MP1069_12) CA3.8 Utilizáronse sistemas de arquivo da documentación.

(MP1069_12) CA4.1 Aplicáronse técnicas de atención e recepción da clientela.

(MP1069_12) CA4.2 Establecéronse as medidas de seguridade e hixiene do persoal profesional e da clientela.

(MP1069_12) CA4.3 Seleccionáronse os medios técnicos, os utensilios e as ferramentas necesarias para o corte de cabelo.

(MP1069_12) CA4.5 Aplicáronse pautas para a utilización, o mantemento, a hixiene, a desinfección e/ou a esterilización dos materiais e dos utensilios
cortantes.

(MP1069_12) CA4.6 Establecéronse as pautas de hixiene capilar.

(MP1069_12) CA4.7 Caracterizáronse os estilos de corte e a súa influencia na imaxe persoal.

(MP1069_12) CA4.8 Relacionouse o estilo de corte coas características persoais e do cabelo.

(MP1069_12) CA4.11 Establecéronse os parámetros que inflúen na realización do corte de cabelo.

(MP1069_12) CA4.12 Xustificouse a elección da técnica de corte.

(MP1069_12) CA4.13 Establecéronse os criterios de integración e secuencia das técnicas de peiteado (cor e forma) co corte.

(MP1069_12) CA4.14 Aplicáronse medidas e proporcións para a configuración do corte.

(MP1069_12) CA4.15 Realizáronse diferentes estilos de corte de cabelo, empregando as técnicas segundo o protocolo establecido.

(MP1069_12) CA4.16 Avaliouse o resultado final.

(MP1069_12) CA5.1 Aplicáronse técnicas de atención e recepción da clientela.

(MP1069_12) CA5.2 Establecéronse as medidas de seguridade e hixiene do persoal profesional e da clientela.

(MP1069_12) CA5.3 Seleccionáronse medios técnicos, ferramentas e utensilios necesarios para o estilismo masculino.

(MP1069_12) CA5.5 Aplicáronse pautas para utilización, mantemento, hixiene, desinfección e/ou esterilización dos materiais e dos utensilios cortantes.

(MP1069_12) CA5.6 Aplicáronse técnicas previas e cosmética para rasurado e acabamento.

(MP1069_12) CA5.7 Aplicáronse técnicas de masaxe facial.

(MP1069_12) CA5.9 Aplicáronse técnicas de visaxismo para o estudo do rostro

(MP1069_12) CA5.11 Determináronse as correccións das desproporcións estéticas no rostro a través da barba, o bigote e as patillas.

(MP1069_12) CA5.12 Deseñáronse bosquexos con estilismos de barba, bigote e patillas.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1069_12) CA5.13 Propuxéronse cambios de imaxe do rostro masculino mediante a transformación de barba, bigote e patillas.

(MP1069_12) CA5.14 Aplicáronse técnicas para descarga e delimitación do contorno da barba, o bigote e as patillas.

(MP1069_12) CA5.15 Deseñáronse estilismos masculinos innovadores.

(MP1069_12) CA5.16 Elimináronse adecuadamente os residuos xerados.

(MP1069_12) CA6.1 Aplicáronse medidas correctoras a posibles desviacións do obxectivo.

(MP1069_12) CA6.3 Utilizouse a linguaxe técnica adecuada ao nivel e ao persoal.

(MP1069_12) CA6.4 Verificouse o grao de cumprimento dos protocolos establecidos.

(MP1069_12) CA6.5 Avaliouse o grao de satisfacción da clientela.

(MP1069_12) CA6.6 Resolvéronse os problemas presentados no desenvolvemento da actividade.

(MP1069_12) CA7.1 Especificouse a secuencia e a temporalización para o mantemento persoal do traballo técnico realizado.

(MP1069_12) CA7.3 Aplicáronse criterios de selección e utilización de cosmética de mantemento.

(MP1069_12) CA7.4 Aplicáronse pautas de mantemento e transformación do peiteado.

(MP1069_12) CA7.5 Estableceuse pautas de asesoramento sobre tratamentos asociados.

(MP1069_12) CA7.6 Establecéronse pautas para colaboración e coordinación con diferentes profesionais.

(MP1069_12) CA7.7 Establecéronse medidas de adecuación da nova imaxe á evolución persoal e/ou profesional.

UNIDADE FORMATIVA 1:

Procedemento de creación de novos estilos de peiteado. Creatividade, intuición e reflexión:a súa interrelación. Idea, concepto e proceso creativo.

Metodoloxías de creación. Creación en paneis de inspiración ou mood boards. Planificación e secuencia. Investigación como base da inspiración e

da realización. Interpretación de patróns de moda e publicacións. Esbozos ou bosquexos da creación. Avaliación da viabilidade.

Características técnicas da creación. Estudo artístico: contextualización e antecedentes, características do novo estilo e calidades que hai que

transmitir. Estudo técnico: determinación de procesos e materiais; complementos ao deseño.

Presentación da colección de deseños. Creación do manual do novo deseño. Lugares de presentación (pasarelas, feiras, casas comerciais,

revistas, obradoiros, showrooms e outros eventos de moda). Selección de modelos. Pautas para a realización de castings. Arquivos e utilización de

datos.

UNIDADE FORMATIVA 2:

Concepto de estilo, modas e tendencias. Definicións segundo a autoría. Contextualización e antecedentes.

Elementos que definen o estilo de imaxe asociados aos cambios do cabelo:

A cor: características e harmonía. Clasificación: gama (cálidas e frías), luminosidade (claras, medias e escuras), ton (monocolor, bicolor e

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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multicolor) e intensidade (baixa ou pálida, media e forte). Test de cor.

 Liñas, formas e volumes: características. Clasificación e configuración de liñas (rectas, onduladas e curvas), volumes e formas (estáticas ou

dinámicas).

Complementos de peiteado na creación de estilos.

Clasificación de estilos de imaxe: estilismo creativo e dirixido.

Manual de estilos. Pautas para a elaboración dun book de estilos. Linguaxes para o manual de estilos: fotográfica, ilustración, tipográfica, cor, etc.

Base de información de patróns estéticos. Clasificación e arquivos dos datos.

Atención e recepción da clientela.

Documentación técnica para o estudo da imaxe. Ficha técnica.

Análise das características persoais.

Análise da pel e o cabelo. Características e condicións do cabelo.

Análise morfolóxica facial e corporal. Identificación de trazos físicos. Puntos antropométricos de referencia.

Análise de patróns habituais de peiteado, maquillaxe, complementos, vestiario, movemento e expresión.

Determinación das necesidades sociolaborais, persoais, artísticas, etc.

Identificación e proxección da imaxe. Ámbito de aplicación. Cambio puntual, para evento, definitivo, empresarial, artístico e social.

Creación de identidade de imaxe personalizada. Calidades da imaxe. Pautas para potenciar, neutralizar e modificar a imaxe persoal. Nivel de

concreción de estilo no cabelo.

Proposta personalizada: definición e estrutura. Tipos de propostas segundo as necesidades: cotiás, en actos, eventos, etc. Documentación técnica

anexa. Orzamentos. Planificación de accións: calendario de actuación.

Deseños gráficos e audiovisuais. Aplicación de ferramentas manuais, gráficas e informáticas.

Editor de textos e de imaxes dixitais, navegador web, diagramas e editor de presentacións.

Presentación da proposta: aplicación de técnicas de comunicación para a presentación da proposta. Procesamento e arquivo da información:

documentación dixital e impresa.

Atención e recepción da clientela.

Normas de seguridade e hixiene. Ergonomía e hixiene postural. Lenzaría e utensilios auxiliares para o corte.

Medios técnicos, utensilios e ferramentas para o corte de cabelo.

Hixiene e acondicionamento capilar.

Influencia do estilo de corte na imaxe persoal segundo a idade, a raza, o sexo, a profesión e o estilo persoal.

Clasificación dos estilos de corte: pola súa configuración ou xeometría, pola técnica empregada, polos efectos conseguidos, por épocas ou

evolución histórica, por correntes urbanas, etc.

Parámetros para a realización do corte de cabelo: seccións, posición da cabeza e dos dedos, liñas e mecha guía. Patrón de lonxitude, dirección e

tipo da mecha ou mechasguía (fixa ou móbil). Ángulo de proxección ou inclinación. Contornos.

Técnica de corte. Procedemento, fases e pautas de aplicación.

Segundo a ferramenta empregada: con tesoiras, con navallas, con máquinas e combinadas.

Segundo a técnica empregada: corte compacto, en capas, corte universal, etc.

Técnicas de acabamento en seco.

Configuración do corte para o cambio de estilo. Coordinación con técnicas asociadas:

corte e cor; precorte, forma e cor; corte, forma e cor. Selección da técnica para a realización: utensilios, orde e formas de execución. Vantaxes e

inconvenientes dos métodose das técnicas. Criterios de selección. Control do proceso. Secuencia.

Atención e recepción da clientela.
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Normas de seguridade e hixiene. Ergonomía e hixiene postural. Lenzaría e utensilios auxiliares.

Medios técnicos, utensilios e ferramentas para estilismos masculinos.

Hixiene e acondicionamento capilar e/ou facial. Masaxe facial asociada ao estilismo masculino.

Clasificación dos estilos de barba, bigote e patillas: descrición e características.

Evolución do canon de beleza masculino. Influencia da barba, o bigote e as patillas na imaxe persoal.

Deseño de barba, o bigote e as patillas. Aplicación de técnicas de visaxismo e psicomorforloxía do rostro. Corrección estética. Deseño de estilos a

través de bosquexos.

Técnica de descarga e delimitación do contorno de barba, o bigote e as patillas. Pautas para a realización (corte, rasurado e depilación).

Acabamentos de fantasía e innovadores a través de patróns, de barba, patillas e cellas. Procedemento de execución.

Xestión de residuos.

Medidas de corrección de desviacións nos resultados obtidos.

Calidade nos servizos de estilismo. Avaliación e control de calidade.

Desviacións na prestación dos servizos. Resolución de queixas.

Medidas de actuación en caso de emerxencias por irritacións, alerxias ou cortes.

Pautas para a elaboración dos programas de mantemento e o plan de actuación. Criterios de selección e utilización cosmética de mantemento.

Pautas de mantemento e transformación do peiteado.

Asesoramento sobre outros tratamentos. Pautas para a colaboración e coordinación con diferentes profesionais.

Medidas de adecuación da nova imaxe, coa evolución persoal e/ou profesional.

Os criterios de cualificación seguirán as seguintes porcentaxes: 50% a proba escrita e 50% proba practica ( para poder aplicar ditas porcentaxes o

alumno deberá  ter superada a parte teórica con a lo menos un cinco)

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Realizarase  proba teorica escrita , que terá caracter eliminatorio no caso de que o alumno non acade unha puntuación minima de cinco puntos .

Dita proba versará sobre os contidos  expresados para o módulo no currículo do ciclo. O examen terá un mínimo de cinco preguntas e un máximo

de 20 e será valorado sobre dez puntos.

Está totalmente prohibido acceder ó exame con calquera dispositivo móvil, tablet ou reloxos con conexión telefónica ou Internet, en caso contrario

o aspirante poderá ser excluido da proba e esta calificarase con cero puntos.

Os membros da comisión de avaliación poderán excluir de calquera parte da proba  as persoas aspirantes que leven a cabo calquera actuación de

tipo fraudulento ou incumpran as normas de prevención, protección e seguridade, sempre que poidan implicar algún tipo de risco para si mesmas,

para o resto do grupo ou para as instalacións, durante a realización das probas. Neste caso, o profesor ou a profesora do módulo profesional

cualificará esa parte da proba do módulo cun cero.
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Esta primeira proba terá un peso do 50% na nota final do módulo.

4.b) Segunda parte da proba

A segunda parte da proba terá caracter practico e o alumno deberá resolver a lo menos dous supostos practicos determinados polo examinador ,

neles deberá demostrar coñecemento da técnica, destreza e habilidades para resolución de desviacións na execución técnica.

Para a execucion desta parte da proba deberá traer todos os utiles de traballo que considere necesarios, así mesmo traerá unha modelo feminina

a que se lle poida facer un cambio de estilo no que interveñan corte e cor e un modelo masculino.

Dita proba puntuarase de 0 a 10 puntos e fará media aritmética ca primeira parte, pero terá que acadar unha puntuación minima de 5 puntos nesta

segunda parte .
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1070 Estudo da imaxe 02016/2017 087

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ELENA VARELA SUÁREZ,JOSÉ RAMÓN VIDAL JUVIÑO (Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado JOSÉ RAMÓN VIDAL JUVIÑO

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Xestiona a documentación gráfica de estilos de imaxe, organizando e arquivando a información en soporte impreso e informático.

RA2 - Realiza o estudo da morfoloxía externa do corpo humano, identificando as proporcións corporais.

RA3 - Realiza o estudo do rostro, analizando os trazos faciais e empregando ferramentas de deseño.

RA4 - Determina os elementos iconolóxicos da imaxe persoal, seguindo pautas establecidas.

RA5 - Analiza o peiteado, a maquillaxe e o vestiario, en relación cos requisitos dos actos sociolaborais.

RA6 - Elabora o informe do estudo da imaxe, utilizando documentación de apoio e aplicacións informáticas.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Recoñecéronse as fontes documentais para a obtención de datos.

CA1.2 Determináronse as estratexias para a obtención de información gráfica.

CA1.3 Establecéronse os criterios de selección da información.

CA1.4 Clasificouse a información tematicamente.

CA1.5 Estableceuse o almacenamento da información en diferentes formatos.

CA1.6 Diferenciáronse os tipos de documentación técnica.

CA1.7 Determinouse a estrutura e as partes dos documentos.

CA1.8 Recoñecéronse as pautas de elaboración de documentación gráfica e audiovisual.

CA1.9 Realizouse un manual de estilos mediante o emprego de ferramentas fotográficas e audiovisuais.

CA1.10 Recoñeceuse a lexislación referente á propiedade intelectual.

CA2.4 Distinguíronse as tipoloxías corporais do corpo humano.

CA2.5 Especificáronse trazos diferenciais entre as siluetas masculina e feminina.

CA2.6 Relacionouse a tipoloxía corporal e os procesos de peiteado.

CA2.7 Establecéronse os procesos e as técnicas de peiteado que inflúen na percepción da imaxe.

CA2.8 Relacionouse a cor, a forma, a lonxitude do cabelo e o peiteado coa imaxe global.

CA3.1 Identificáronse os tipos de rostro.

CA3.2 Identificáronse as liñas e os puntos de referencia do rostro.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Determinouse a forma xeométrica do rostro.

CA3.4 Caracterizáronse os elementos que conforman o rostro.

CA3.5 Relacionouse a expresividade do rostro cos músculos cutáneos faciais.

CA3.6 Caracterizáronse os tipos de faccións e a súa relación co peiteado.

CA3.7 Relacionáronse os tipos de rostros e os seus elementos coas correccións, mediante técnicas de peiteado e barbaría.

CA3.8 Realizáronse representacións gráficas de rostros e as súas correccións a través do peiteado.

CA4.1 Establecéronse os niveis de percepción que conforman a imaxe persoal.

CA4.2 Relacionáronse os códigos co seu significado.

CA4.3 Identificáronse os elementos que conforman a imaxe.

CA4.4 Establecéronse as pautas de realización do test da cor persoal cabelo-rostro.

CA4.5 Determinouse a influencia da cor, as liñas e o volume do cabelo na imaxe.

CA4.6 Recoñecéronse as características estéticas das tribos urbanas.

CA4.7 Identificáronse as tendencias en relación coa imaxe persoal.

CA4.8 Diferenciáronse as técnicas de análise e avaliación da imaxe persoal integral.

CA5.1 Relacionáronse os tipos de actividades sociais e laborais cos requisitos sobre a imaxe persoal.

CA5.2 Avaliáronse os requisitos de peiteado na vida sociolaboral.

CA5.3 Relacionáronse os tipos de maquillaxe social coas súas características.

CA5.4 Identificouse a vestimenta e os seus complementos para diferentes actos sociais.

CA5.5 Analizáronse outros aspectos que cumpra considerar na selección do peiteado, a maquillaxe e a vestimenta para diversos actos sociais.

CA5.6 Recoñecéronse os tipos de estilo e as súas características.

CA6.1 Determináronse os métodos para detectar as necesidades, as demandas e as expectativas da clientela.

CA6.2 Consideráronse os criterios estéticos para a elaboración dunha proposta de imaxe.

CA6.3 Documentouse tecnicamente a proposta.

CA6.4 Recoñeceuse a estrutura dunha proposta de imaxe.

CA6.8 Analizáronse os modelos de peiteados para a aplicación á imaxe.

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba
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2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA2 - Realiza o estudo da morfoloxía externa do corpo humano, identificando as proporcións corporais.

RA3 - Realiza o estudo do rostro, analizando os trazos faciais e empregando ferramentas de deseño.

RA4 - Determina os elementos iconolóxicos da imaxe persoal, seguindo pautas establecidas.

RA6 - Elabora o informe do estudo da imaxe, utilizando documentación de apoio e aplicacións informáticas.

Criterios de avaliación do currículo

CA2.1 Recoñecéronse as proporcións ideais do canon da figura humana.

CA2.2 Seleccionáronse aparellos e equipamentos para a análise da estrutura corporal.

CA2.3 Realizáronse medidas corporais.

CA2.4 Distinguíronse as tipoloxías corporais do corpo humano.

CA2.5 Especificáronse trazos diferenciais entre as siluetas masculina e feminina.

CA2.6 Relacionouse a tipoloxía corporal e os procesos de peiteado.

CA2.7 Establecéronse os procesos e as técnicas de peiteado que inflúen na percepción da imaxe.

CA2.8 Relacionouse a cor, a forma, a lonxitude do cabelo e o peiteado coa imaxe global.

CA3.1 Identificáronse os tipos de rostro.

CA3.2 Identificáronse as liñas e os puntos de referencia do rostro.

CA3.3 Determinouse a forma xeométrica do rostro.

CA3.4 Caracterizáronse os elementos que conforman o rostro.

CA3.7 Relacionáronse os tipos de rostros e os seus elementos coas correccións, mediante técnicas de peiteado e barbaría.

CA3.8 Realizáronse representacións gráficas de rostros e as súas correccións a través do peiteado.

CA4.4 Establecéronse as pautas de realización do test da cor persoal cabelo-rostro.

CA4.8 Diferenciáronse as técnicas de análise e avaliación da imaxe persoal integral.

CA6.1 Determináronse os métodos para detectar as necesidades, as demandas e as expectativas da clientela.

CA6.4 Recoñeceuse a estrutura dunha proposta de imaxe.

CA6.5 Identificáronse os programas de tratamento de imaxe e deseño gráfico.

CA6.6 Diferenciáronse os procesos para o uso de programas de deseño

CA6.7 Recoñecéronse as ferramentas virtuais de deseño e traballo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA6.8 Analizáronse os modelos de peiteados para a aplicación á imaxe.

CA6.9 Identificáronse as técnicas informáticas para retocar, cortar, cambiar de cor, introducir mechas, etc., nos modelos de peiteados.

CA6.10 Recoñecéronse os procesos para arquivo, visión e comparación de imaxes dixitais.

CA6.11 Presentáronse e argumentáronse as propostas da nova imaxe.

Os contidos teóricos serán cualificados mdiante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas) onde cada pregunta ben contestada

será cualificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restará 0,5 puntos; as preguntas non contestadas non puntuan. Será necesario

superar o 50% da puntuación total deste primeiro exame para acceder ao exame da parte práctica.

Os contidos prácticos serán cualficados mediante unha proba práctica que contará se supuestos prácticos relacionado co temario. O resultado

desta proba pondera un 25% na puntuación final

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita (preguntas tipo test ou preguntas curtas) onde cada pregunta ben contestada

será cualificada cun punto positivo e cada pregunta mal contestada restará 0,5 puntos; as preguntas non contestadas non puntuan.

Non se precisan instrumentos especiais para o seu desenvolvemento

4.b) Segunda parte da proba

Proba practica que constara de supuestos prácticos
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1068 Peiteados para producións audiovisuais e de moda 02016/2017 0123

MP1068_12 Peiteado en producións audiovisuais e moda 02016/2017 090

MP1068_22 Proxecto artístico 02016/2017 033

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN OUBEL PORTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1068_12) RA1 - Caracteriza os peiteados ao longo da historia, analizando os seus elementos, a súa simboloxía e as técnicas de realización.

(MP1068_22) RA1 - Realiza o estudo dun proxecto artístico, analizando os requisitos escénicos.

(MP1068_22) RA2 - Elabora a proposta técnica de peiteado, interpretando documentación e aplicando ferramentas informáticas.

(MP1068_12) RA2 - Organiza o lugar de traballo, seleccionando os medios segundo especificacións da proposta.

(MP1068_12) RA3 - Realiza peiteados e recollidos para actos sociais, producións audiovisuais e moda, utilizando as técnicas de elaboración
seleccionadas.

(MP1068_12) RA4 - Aplica próteses capilares para peiteados sociais e de medios audiovisuais, seleccionando as técnicas de aplicación e os materiais.

(MP1068_12) RA5 - Realiza peiteados rexionais e étnicos, analizando os deseños e os elementos para a súa montaxe.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1068_12) CA1.1 Identificáronse os peiteados por épocas, culturas e civilizacións.

(MP1068_22) CA1.1 Establecéronse técnicas para a análise do proxecto artístico.

(MP1068_12) CA1.2 Relacionáronse as tendencias do peiteado co contexto socioeconómico e cultural.

(MP1068_22) CA1.2 Analizáronse as fontes documentais do proxecto artístico.

(MP1068_12) CA1.3 Identificáronse utensilios, obxectos e cosméticos de cada época.

(MP1068_22) CA1.3 Establecéronse técnicas para o estudo dos personaxes.

(MP1068_12) CA1.4 Comparáronse as escolas de peiteado.

(MP1068_22) CA1.4 Establecéronse técnicas para o estudo da persoa intérprete.

(MP1068_12) CA1.5 Relacionáronse os peiteados e os recollidos coas técnicas de realización.

(MP1068_22) CA1.5 Determináronse os parámetros de observación para a análise da pel e o cabelo.

(MP1068_12) CA1.6 Relacionáronse os peiteados co momento e co requisito da aplicación.

(MP1068_22) CA1.6 Identificáronse alteracións do cabelo e a pel.

(MP1068_12) CA1.7 Relacionáronse os peiteados coas tradicións e as culturas.

(MP1068_22) CA1.8 Identificouse a tipoloxía e as características dos medios audiovisuais, escénicos e de moda.

(MP1068_12) CA1.8 Recoñeceuse o peiteado como xeito de diferenciación sexual, social e estética.

(MP1068_12) CA1.9 Identificouse a simboloxía do peiteado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1068_22) CA1.9 Identificáronse os elementos que inflúen no deseño do peiteado en medios audiovisuais: de personaxe, de intérprete e de medios
audiovisuais.

(MP1068_22) CA1.10 Deseñáronse peiteados para supostos de proxecto artístico, tendo en conta todos os elementos que poden influír.

(MP1068_12) CA2.1 Caracterizáronse os espazos de traballo en medios audiovisuais.

(MP1068_22) CA2.1 Identificáronse os obxectivos e as características que definen o proxecto.

(MP1068_22) CA2.2 Estableceuse a estrutura xeral do proxecto.

(MP1068_12) CA2.2 Caracterizáronse os espazos de traballo en empresas de peiteado.

(MP1068_22) CA2.3 Identificáronse as necesidades e as demandas da clientela.

(MP1068_12) CA2.3 Establecéronse medidas de hixiene e mantemento do posto de traballo.

(MP1068_12) CA2.4 Seleccionáronse utensilios, cosméticos e complementos necesarios no proceso.

(MP1068_22) CA2.4 Identificáronse os traballos técnicos necesarios para a elaboración do personaxe.

(MP1068_22) CA2.5 Caracterizouse a documentación técnica do proxecto.

(MP1068_22) CA2.6 Deseñáronse modelos de ficha técnica e artística do personaxe, con determinación dos datos que cumpra consignar.

(MP1068_22) CA2.7 Determináronse medios, espazos, recursos humanos e materiais necesarios.

(MP1068_22) CA2.9 Realizouse a previsión de necesidades e un orzamento para varios supostos de proxecto.

(MP1068_22) CA2.10 Seleccionáronse formas de presentación do orzamento e do proxecto audiovisual.

(MP1068_12) CA3.1 Identificáronse a tipoloxía e características dos actos sociais.

(MP1068_12) CA3.2 Determináronse os elementos que inflúen no deseño do peiteado dos actos sociais.

(MP1068_12) CA3.3 Deseñouse o peiteado segundo os requisitos.

(MP1068_12) CA3.9 Seleccionáronse as técnicas asociadas en función da lonxitude do cabelo, a forma, a textura, o corte, etc.

(MP1068_12) CA3.16 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización segundo as pautas establecidas.

(MP1068_12) CA4.1 Clasificáronse as próteses capilares (postizos, perrucas, etc.).

(MP1068_12) CA4.2 Especificáronse as características das próteses capilares.

(MP1068_12) CA4.3 Caracterizáronse os materiais empregados.

(MP1068_12) CA4.5 Deseñáronse e realizáronse apliques capilares.

(MP1068_12) CA4.6 Determináronse técnicas de colocación de bases de próteses parciais.

(MP1068_12) CA4.7 Preparouse a próteses parcial e a zona que se vaia cubrir.

(MP1068_12) CA4.8 Establecéronse parámetros para a colocación de próteses parciais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1068_12) CA4.9 Identificáronse as técnicas de suxeición.

(MP1068_12) CA4.14 Establecéronse parámetros para a colocación de próteses totais.

(MP1068_12) CA4.15 Identificáronse as técnicas de suxeición.

(MP1068_12) CA4.17 Aplicáronse técnicas complementarias segundo as necesidades (cambio de forma, cor, etc.).

(MP1068_12) CA5.1 Caracterizáronse os peiteados rexionais e étnicos.

(MP1068_12) CA5.3 Identificáronse os elementos que inflúen no seu deseño.

(MP1068_12) CA5.7 Caracterizáronse adornos e accesorios para peiteado étnico e rexional.

(MP1068_12) CA5.9 Identificáronse as características e os tipos de extensións capilares.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1068_12) RA1 - Caracteriza os peiteados ao longo da historia, analizando os seus elementos, a súa simboloxía e as técnicas de realización.

(MP1068_22) RA1 - Realiza o estudo dun proxecto artístico, analizando os requisitos escénicos.

(MP1068_22) RA2 - Elabora a proposta técnica de peiteado, interpretando documentación e aplicando ferramentas informáticas.

(MP1068_12) RA2 - Organiza o lugar de traballo, seleccionando os medios segundo especificacións da proposta.

(MP1068_12) RA3 - Realiza peiteados e recollidos para actos sociais, producións audiovisuais e moda, utilizando as técnicas de elaboración
seleccionadas.

(MP1068_12) RA4 - Aplica próteses capilares para peiteados sociais e de medios audiovisuais, seleccionando as técnicas de aplicación e os materiais.

(MP1068_12) RA5 - Realiza peiteados rexionais e étnicos, analizando os deseños e os elementos para a súa montaxe.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1068_22) CA1.1 Establecéronse técnicas para a análise do proxecto artístico.

(MP1068_12) CA1.1 Identificáronse os peiteados por épocas, culturas e civilizacións.

(MP1068_12) CA1.3 Identificáronse utensilios, obxectos e cosméticos de cada época.

(MP1068_22) CA1.3 Establecéronse técnicas para o estudo dos personaxes.

(MP1068_22) CA1.4 Establecéronse técnicas para o estudo da persoa intérprete.

(MP1068_12) CA1.5 Relacionáronse os peiteados e os recollidos coas técnicas de realización.

(MP1068_22) CA1.5 Determináronse os parámetros de observación para a análise da pel e o cabelo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1068_12) CA1.6 Relacionáronse os peiteados co momento e co requisito da aplicación.

(MP1068_12) CA1.7 Relacionáronse os peiteados coas tradicións e as culturas.

(MP1068_22) CA1.7 Aplicáronse técnicas de visaxismo para peiteados e recollidos.

(MP1068_22) CA1.8 Identificouse a tipoloxía e as características dos medios audiovisuais, escénicos e de moda.

(MP1068_22) CA1.10 Deseñáronse peiteados para supostos de proxecto artístico, tendo en conta todos os elementos que poden influír.

(MP1068_12) CA2.1 Caracterizáronse os espazos de traballo en medios audiovisuais.

(MP1068_22) CA2.1 Identificáronse os obxectivos e as características que definen o proxecto.

(MP1068_12) CA2.2 Caracterizáronse os espazos de traballo en empresas de peiteado.

(MP1068_22) CA2.3 Identificáronse as necesidades e as demandas da clientela.

(MP1068_12) CA2.3 Establecéronse medidas de hixiene e mantemento do posto de traballo.

(MP1068_22) CA2.4 Identificáronse os traballos técnicos necesarios para a elaboración do personaxe.

(MP1068_12) CA2.4 Seleccionáronse utensilios, cosméticos e complementos necesarios no proceso.

(MP1068_22) CA2.5 Caracterizouse a documentación técnica do proxecto.

(MP1068_12) CA2.5 Preparouse o posto de traballo, os utensilios, os cosméticos e os complementos segundo os criterios establecidos.

(MP1068_22) CA2.6 Deseñáronse modelos de ficha técnica e artística do personaxe, con determinación dos datos que cumpra consignar.

(MP1068_12) CA2.6 Identificáronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional.

(MP1068_12) CA2.7 Mantívose unha actitude profesional ao longo do proceso.

(MP1068_22) CA2.7 Determináronse medios, espazos, recursos humanos e materiais necesarios.

(MP1068_12) CA2.8 Aplicáronse as medidas de protección do persoal profesional e as pautas indicadas de hixiene postural.

(MP1068_22) CA2.8 Planificouse a posta en marcha do proxecto.

(MP1068_12) CA2.9 Responsabilizouse da aplicación de normas de atención á clientela.

(MP1068_22) CA2.10 Seleccionáronse formas de presentación do orzamento e do proxecto audiovisual.

(MP1068_12) CA2.10 Establecéronse pautas de recepción, acomodación e preparación da clientela.

(MP1068_12) CA2.11 Realizáronse simulacros de recepción, atención, acomodación e preparación da clientela.

(MP1068_22) CA2.11 Realizouse a presentación da proposta aplicando técnicas de comunicación.

(MP1068_12) CA3.1 Identificáronse a tipoloxía e características dos actos sociais.

(MP1068_12) CA3.2 Determináronse os elementos que inflúen no deseño do peiteado dos actos sociais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1068_12) CA3.3 Deseñouse o peiteado segundo os requisitos.

(MP1068_12) CA3.4 Establecéronse operacións previas de preparación do peiteado.

(MP1068_12) CA3.5 Determináronse as técnicas de hixiene e acondicionamento do cabelo.

(MP1068_12) CA3.6 Seleccionáronse os cosméticos e os utensilios necesarios.

(MP1068_12) CA3.7 Preparouse o cabelo seguindo as pautas establecidas.

(MP1068_12) CA3.8 Realizáronse as particións.

(MP1068_12) CA3.9 Seleccionáronse as técnicas asociadas en función da lonxitude do cabelo, a forma, a textura, o corte, etc.

(MP1068_12) CA3.10 Realizáronse as técnicas de crepaxe, batedura, puimento, etc.

(MP1068_12) CA3.11 Aplicáronse técnicas e materiais para a ancoraxe de postizos, adornos, etc.

(MP1068_12) CA3.12 Realizáronse técnicas de creación de formas: trenzados, enrolados e cocas, bucles e aros, retorcidos, cruzados, ataduras e torcidos,
rizaduras plumadas, etc., e combináronse entre elas.

(MP1068_12) CA3.13 Aplicáronse técnicas de aplicación de recheos e de soporte para peiteados e recollidos.

(MP1068_12) CA3.14 Establecéronse parámetros para a realización de acabamentos.

(MP1068_12) CA3.15 Corrixíronse imprevistos e realizáronse modificacións e retoques durante o directo ou as rodaxes.

(MP1068_12) CA3.16 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización segundo as pautas establecidas.

(MP1068_12) CA4.1 Clasificáronse as próteses capilares (postizos, perrucas, etc.).

(MP1068_12) CA4.2 Especificáronse as características das próteses capilares.

(MP1068_12) CA4.3 Caracterizáronse os materiais empregados.

(MP1068_12) CA4.4 Seleccionouse a prótese capilar en función do proceso.

(MP1068_12) CA4.5 Deseñáronse e realizáronse apliques capilares.

(MP1068_12) CA4.6 Determináronse técnicas de colocación de bases de próteses parciais.

(MP1068_12) CA4.7 Preparouse a próteses parcial e a zona que se vaia cubrir.

(MP1068_12) CA4.8 Establecéronse parámetros para a colocación de próteses parciais.

(MP1068_12) CA4.9 Identificáronse as técnicas de suxeición.

(MP1068_12) CA4.10 Aplicouse e suxeitouse o postizo e realizáronse técnicas de acabamento.

(MP1068_12) CA4.11 Aplicáronse técnicas complementarias segundo as necesidades: cambio de forma, cor, etc.

(MP1068_12) CA4.12 Aplicáronse técnicas de colocación de próteses totais.

(MP1068_12) CA4.13 Preparouse a perruca e a zona que se vaia cubrir.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1068_12) CA4.14 Establecéronse parámetros para a colocación de próteses totais.

(MP1068_12) CA4.16 Aplicáronse e suxeitáronse as próteses totais e realizáronse técnicas de acabamento.

(MP1068_12) CA4.17 Aplicáronse técnicas complementarias segundo as necesidades (cambio de forma, cor, etc.).

(MP1068_12) CA4.18 Realizáronse técnicas de acabamento e camuflaxe co resto do cabelo.

(MP1068_12) CA4.19 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización segundo as pautas establecidas.

(MP1068_12) CA5.1 Caracterizáronse os peiteados rexionais e étnicos.

(MP1068_12) CA5.2 Estableceuse a secuencia das fases para elaborar un peiteado rexional ou étnico.

(MP1068_12) CA5.3 Identificáronse os elementos que inflúen no seu deseño.

(MP1068_12) CA5.4 Aplicáronse técnicas de documentación.

(MP1068_12) CA5.5 Aplicáronse as operacións de preparación do peiteado.

(MP1068_12) CA5.6 Aplicáronse técnicas asociadas.

(MP1068_12) CA5.7 Caracterizáronse adornos e accesorios para peiteado étnico e rexional.

(MP1068_12) CA5.8 Establecéronse pautas para o deseño e a adaptación de adornos e accesorios.

(MP1068_12) CA5.9 Identificáronse as características e os tipos de extensións capilares.

(MP1068_12) CA5.10 Seleccionouse o cabelo e os materiais en función da técnica e dos resultados desexados.

(MP1068_12) CA5.11 Colocáronse extensións con distintas técnicas de fixación, seguindo as pautas establecidas e tendo en conta as indicacións e as
contraindicacións.

(MP1068_12) CA5.12 Realizáronse e colocáronse rastas, cordóns, etc.

(MP1068_12) CA5.13 Realizáronse procedementos de eliminación de extensións.

(MP1068_12) CA5.14 Aplicáronse os métodos de hixiene, desinfección e esterilización segundo as pautas establecidas.

Peiteados e recollidos ao longo da historia: tipos e características. Utensilios, obxectos

de ornamentación  Clasificación dos peiteados e recollidos:

- Pola técnica de realización.

- Pola adecuación do momento: sociolaborais, de rúa, para eventos, caracterización de

personaxes, para medios escénicos e históricos, futurista, fantasía, etc.

- Por tradicións e culturas, entre outros: peiteados rexionais e étnicos.

como forma de diferenciación social e choque de culturas. Factores funcionais,

sociais e estéticos.

Simboloxía do peiteado.

Espazo de traballo nos medios audiovisuais: descrición e características. Medidas de

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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instalación, preparación e transporte do equipamento.

Espazo de traballo en empresas de peiteado: descrición e características.

 Medidas de hixiene e mantemento do posto de traballo: criterios de selección; pautas de

aplicación.

Utensilios e medios técnicos: criterios de selección.

Criterios de selección de cosméticos para peiteados en producións audiovisuais e de

moda: xeitos de aplicación.

 Complementos: descrición e clasificación; tipos (recheos, crepe, estruturas e armazóns,

adornos, prendedores, toucados, diademas, panos, veos, mantillas, etc.).

 Preparación do profesional e medios persoais.

- Imaxe profesional.

-Actitudes e aptitudes. Habilidades e destrezas necesarias. Capacidades e competencias previas

Medidas de protección. Hixiene postural.

Acomodación e preparación da clientela Técnicas de atención e recepción.

Características dos actos sociais que inflúen no deseño do peiteado.

- Lugar, hora e época do ano.

- Parámetros que cómpre considerar en peiteados para actos sociais. Etiqueta social

para peiteados.

¿ Relación coa ornamentación, o vestiario e a maquillaxe.

 Determinación do deseño.

Técnicas previas.

 Hixiene e acondicionamento do cabelo.

 Pautas para a preparación do peiteado.

Dirección e movemento do cabelo.

Liñas, particións e proxeccións.

Cosméticos e utensilios asociados.

Técnicas asociadas: en función da lonxitude do cabelo, do corte, da textura e da forma do cabelo

Técnica de crepaxe e batedura: xeitos de realización.

Técnica de puimento: materiais e técnicas empregadas.

Técnicas de ancoraxe: materiais, puntos de ancoraxe e técnicas empregadas.

Técnica de creación de formas: descrición, características e xeito de realización. Trenzados,

enrolados e cocas, bucles e aros, retorcidos, cruzados, ataduras e torceduras, rizaduras

plumadas, etc.

Técnicas de soporte. Técnica de aplicación de recheos, crepes, bases ou estruturas, armazóns,

etc.

Técnicas de acabamento: parámetros de realización. Aplicación de retoques. Modificacións

e corrección de imprevistos no transcurso do directo e en rodaxes.

Métodos de limpeza, desinfección e esterilización: clasificación, criterios de selección e

pautas de aplicación.

Tipos de próteses capilares: descrición e clasificación.

Tipos de materiais: convencionais e non convencionais. Criterios de selección.

Selección de próteses adaptadas ao proceso.

Técnicas de realización de apliques capilares. Deseño do aplique. Fases e pautas de realización.

Produtos de endurecemento.

Técnicas de colocación de base de próteses parciais.
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Preparación da zona que se vaia cubrir.

Técnicas de suxeición.

Parámetros para a colocación. Pautas para a estabilidade na colocación.

Técnicas de acabamento. Camuflaxe co resto do cabelo.

Aplicación de técnicas asociadas: cambio de cor, forma, etc.

Técnicas de colocación de próteses totais.

Técnicas previas.

Axuste ao cranio.

Técnicas de suxeición.

 Técnicas de acabamento. Camuflaxe co resto de cabelo.

Aplicación de técnicas asociadas: cambios de cor, forma, etc.

Métodos de limpeza, desinfección e esterilización aplicadas ao proceso

Clasificación dos peiteados rexionais e étnicos.

Planificación do proceso de realización do peiteado rexional e étnico: fases, secuencia,

materiais e técnicas empregadas.

 Análise do deseño:

Realización de bosquexos e deseños.

Técnicas de adaptación do deseño ás características da persoa usuaria e a indumentaria.

Elementos que inflúen na realización dun peiteado étnico.

Técnicas de estudo e documentación (históricos, artísticos, etc.).

 Procedementos previos. Pautas para a preparación do peiteado.

 Análise da implantación do cabelo: nacementos, remuíños, dirección, etc.

 Hixiene e acondicionamento do cabelo.

Pautas para a preparación do peiteado. Liñas, particións e proxeccións.

Cosméticos e utensilios asociados.

Aplicación de técnicas asociadas. Técnicas de realización.

 Adornos e accesorios étnicos: clasificación: técnicas de ancoraxe; altura e zona de colocación.

Técnicas de aplicación de extensións.

 Características e tipos.

Utensilios, materiais e tipos de cabelo (naturais e sintéticos).

 Indicacións e contraindicacións

Procedemento de aplicación.

 Técnicas alternativas (rastas, cordóns, etc.).

 Técnicas de eliminación de extensións.

¿Métodos de limpeza, desinfección e esterilización adaptadas ao proceso.

UNIDADE FORMATIVA 2

Técnicas para a análise dun proxecto artístico.

Identificación do contexto histórico. Fontes documentais.

Técnicas para o estudo dos personaxes. Relación dos peiteados coa ornamentación,

o vestiario e a maquillaxe.

Análise das características da persoa intérprete ou modelo:

Aplicación dos métodos de observación para a análise do coiro cabeludo e do pelo.

Análise morfolóxica facial e corporal. Visaxismo para peiteados e recollidos.
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 Medios audiovisuais, escénicos e de moda: clasificación. Tipos de xéneros: fotografía,

vídeo, cine, en vivo, desfile de moda, teatro, etc.

 Características dos medios audiovisuais, escénicos e de moda.

 Luz, tipo de iluminación, cor e tipos de planos.

 Tipos de escenarios.

Características do lugar da exhibición.

Distancia do espectador.

Definición do proxecto: obxectivos, características e viabilidade.

 Estrutura xeral dun proxecto.

Informe técnico.

 Descrición das necesidades e demandas.

Identificación dos traballos técnicos de peiteado necesarios para elaborar o personaxe

(cambios de cor, forma, lonxitude e postizaría): criterios de selección.

 Documentación técnica: tipos e características.

 Deseños gráficos. Bosquexos. Fichas da clientela, informe de presentación de propostas

de cambios de imaxe, orde de traballo, etc.

¿ Medios, espazos, e recursos humanos e materiais necesarios para levar a cabo o proxecto.

Provedores e outros profesionais.

 Planificación de accións: calendario de actuación.

 Documentación económica: orzamento; previsión de necesidades.

Aplicación de técnicas de comunicación para a presentación do proxecto.

Comunicación co equipo técnico: dirección técnica e artística, responsable de produción,

etc.

Procedemento para a coordinación de equipos, implementación, secuencia, verificación

e control de procesos.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Aspectos a valorar:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen tipo test as respostas equivocadas

puntuarán negativamente 0,25, preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración numérica de un a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula
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4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS:

Proba escrita onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo:

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio.Pode constar de 5

preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen tipo test as respostas equivocadas puntuarán negativamente 0,25,

preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

Bolígrafo de tinta negra ou azul

Tempo: 2 sesións

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERÍSTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Deberá traer un modelo natural que se adapte a proba a realizar,que será caracterización de Frida khalo, utiles adecuados a este módulo

uniforme e calzado adecuado(2 horas)

realizarase unha proba escrita con caracter de manexo de busqueda de información en internet 2 horas

Tempo: 4 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será

motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1066 Tratamentos capilares 02016/2017 0105

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN OUBEL PORTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza o posto de traballo, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para a súa prevención.

RA2 - Deseña solucións capilares personalizadas, interpretando os datos obtidos do diagnóstico.

RA3 - Aplica técnicas previas aos tratamentos capilares, xustificando a súa integración no tratamento capilar.

RA4 - Realiza masaxes capilares manuais e mecánicas, aplicando técnicas e manobras específicas.

RA5 - Aplica tratamentos capilares personalizados, coordinando as técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais.

RA6 - Realiza técnicas de finalización e asesoramento do tratamento capilar, establecendo as pautas de actuación.

RA7 - Avalía a calidade do servizo, realizando o seguimento do proceso e analizando os resultados.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse as características e as condicións da zona de traballo.

CA1.3 Establecéronse as pautas de hixiene e mantemento dos equipamentos eléctricos e os seus accesorios.

CA1.4 Identificáronse as actitudes e as aptitudes do persoal profesional, e as capacidades e competencias previas necesarias.

CA1.6 Identificáronse as posicións anatómicas axeitadas, e as medidas de preparación e protección do persoal profesional e da clientela.

CA1.7 Establecéronse as normas de comportamento e de actuación interpersoal.

CA1.8 Establecéronse os métodos de hixiene, desinfección, esterilización e precintaxe aplicables aos utensilios e aos materiais empregados.

CA2.1 Clasificáronse os tipos de tratamentos capilares.

CA2.2 Determináronse as características dos tipos de tratamentos capilares: efectos, indicacións e contraindicacións.

CA2.3 Establecéronse os protocolos de acollemento, atención e preparación da clientela.

CA2.5 Establecéronse criterios de identificación das demandas e das expectativas da clientela.

CA2.6 Seleccionáronse as técnicas para a análise da zona que se vaia tratar.

CA2.9 Derivouse a clientela cara a diferentes profesionais (superiores, médicos...) en caso necesario, e emitiuse o informe correspondente.

CA2.10 Rexistrouse na ficha técnica a información obtida na entrevista e o diagnóstico resultante da análise capilar.

CA2.12 Personalizouse o tratamento estético capilar adaptándoo ao diagnóstico resultante da valoración dos datos obtidos na análise.

CA3.1 Caracterizáronse as técnicas previas aos tratamentos estéticos capilares.

CA3.3 Establecéronse as fases e os parámetros das técnicas de hixiene e acondicionamento.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.6 Identificáronse os tipos, as características e as pautas de aplicación das técnicas de exfoliación.

CA3.8 Identificáronse outras técnicas para a preparación do cabelo e do coiro cabeludo para tratamento: vapor, masaxes mecánicas, radiacións
electromagnéticas, etc.

CA4.1 Identificáronse as técnicas de masaxe estética capilar (manuais e mecánicas).

CA4.5 Determináronse as pautas que haxa que seguir na masaxe capilar manual e mecánica.

CA4.6 Determináronse as pautas que haxa que seguir na drenaxe estética capilar.

CA4.7 Establecéronse os parámetros específicos para a realización da masaxe e a drenaxe personalizada (tempo, ritmo, intensidade e dirección).

CA5.1 Establecéronse pautas de información ás persoas usuarias sobre as técnicas, os seus efectos e as sensacións que se perciben.

CA5.4 Establecéronse e axustáronse os parámetros de aplicación dos aparellos.

CA5.8 Estableceuse o procedemento de aplicación dos tratamentos posmedicina e cirurxía capilar.

CA5.9 Aplicáronse medidas para a eliminación dos residuos xerados.

CA6.2 Establecéronse os criterios de selección de cosméticos acondicionadores e produtos de acabamento.

CA6.4 Establecéronse pautas de asesoramento postratamento capilar para mellorar o resultado.

CA7.1 Identificáronse os parámetros que definen a calidade nos procesos de tratamentos capilares.

CA7.4 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias nos procesos de tratamentos capilares.

CA7.5 Establecéronse as medidas para a corrección das posibles desviacións nos procesos de tratamentos capilares.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Organiza o posto de traballo, identificando os riscos asociados, así como as medidas e os equipamentos para a súa prevención.

RA2 - Deseña solucións capilares personalizadas, interpretando os datos obtidos do diagnóstico.

RA3 - Aplica técnicas previas aos tratamentos capilares, xustificando a súa integración no tratamento capilar.

RA4 - Realiza masaxes capilares manuais e mecánicas, aplicando técnicas e manobras específicas.

RA5 - Aplica tratamentos capilares personalizados, coordinando as técnicas cosmetolóxicas, electroestéticas e manuais.

RA6 - Realiza técnicas de finalización e asesoramento do tratamento capilar, establecendo as pautas de actuación.

RA7 - Avalía a calidade do servizo, realizando o seguimento do proceso e analizando os resultados.
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Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Determináronse as características e as condicións da zona de traballo.

CA1.2 Preparouse a área de traballo, os medios técnicos, os aparellos e os cosméticos necesarios para realizar un tratamento capilar.

CA1.3 Establecéronse as pautas de hixiene e mantemento dos equipamentos eléctricos e os seus accesorios.

CA1.5 Seguíronse as normas sobre hixiene, indumentaria e imaxe persoal do persoal profesional nos procesos de tratamentos capilares.

CA1.6 Identificáronse as posicións anatómicas axeitadas, e as medidas de preparación e protección do persoal profesional e da clientela.

CA1.7 Establecéronse as normas de comportamento e de actuación interpersoal.

CA1.8 Establecéronse os métodos de hixiene, desinfección, esterilización e precintaxe aplicables aos utensilios e aos materiais empregados.

CA1.9 Determináronse as pautas de aplicación dos métodos de hixiene, desinfección e esterilización.

CA2.3 Establecéronse os protocolos de acollemento, atención e preparación da clientela.

CA2.4 Aplicáronse as técnicas de comunicación nas entrevistas coa clientela.

CA2.5 Establecéronse criterios de identificación das demandas e das expectativas da clientela.

CA2.6 Seleccionáronse as técnicas para a análise da zona que se vaia tratar.

CA2.7 Aplicáronse as técnicas de análise capilar en casos reais, para a obtención de diagnósticos.

CA2.8 Valoráronse as alteracións do cabelo e do coiro cabeludo, distinguindo as que son obxecto de tratamento por diferentes profesionais.

CA2.10 Rexistrouse na ficha técnica a información obtida na entrevista e o diagnóstico resultante da análise capilar.

CA2.11 Cubriuse e formalizouse o consentimento informado.

CA2.12 Personalizouse o tratamento estético capilar adaptándoo ao diagnóstico resultante da valoración dos datos obtidos na análise.

CA3.1 Caracterizáronse as técnicas previas aos tratamentos estéticos capilares.

CA3.2 Seleccionáronse as técnicas de preparación e acondicionamento do cabelo.

CA3.3 Establecéronse as fases e os parámetros das técnicas de hixiene e acondicionamento.

CA3.4 Seleccionáronse os cosméticos e os medios para a preparación do cabelo e do coiro cabeludo (hixiene e acondicionamento).

CA3.5 Realizouse a técnica de hixiene e acondicionamento en función do tratamento proposto.

CA3.6 Identificáronse os tipos, as características e as pautas de aplicación das técnicas de exfoliación.

CA3.7 Aplicáronse as técnicas de exfoliación seguindo o protocolo establecido.

CA3.8 Identificáronse outras técnicas para a preparación do cabelo e do coiro cabeludo para tratamento: vapor, masaxes mecánicas, radiacións
electromagnéticas, etc.

CA3.9 Aplicáronse outras técnicas de preparación en función dos efectos pretendidos.

CA4.1 Identificáronse as técnicas de masaxe estética capilar (manuais e mecánicas).
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Criterios de avaliación do currículo

CA4.2 Seleccionáronse as manobras do masaxe e/ou drenaxe estética para os procesos de tratamentos capilares, en función das necesidades da
clientela.

CA4.3 Relacionouse a técnica de masaxe e/ou drenaxe coas características da zona que se vaia tratar.

CA4.4 Relacionouse a técnica de masaxe e/ou drenaxe co tipo de tratamento indicado.

CA4.5 Determináronse as pautas que haxa que seguir na masaxe capilar manual e mecánica.

CA4.6 Determináronse as pautas que haxa que seguir na drenaxe estética capilar.

CA4.7 Establecéronse os parámetros específicos para a realización da masaxe e a drenaxe personalizada (tempo, ritmo, intensidade e dirección).

CA4.8 Realizáronse as manobras da masaxe e da drenaxe estética capilar, segundo os efectos pretendidos.

CA5.1 Establecéronse pautas de información ás persoas usuarias sobre as técnicas, os seus efectos e as sensacións que se perciben.

CA5.2 Xustificouse o procedemento de aplicación dos tratamentos capilares personalizados.

CA5.3 Seleccionáronse os materiais cosméticos, equipamentos e accesorios para o tratamento capilar, en función das necesidades da persoa usuaria.

CA5.4 Establecéronse e axustáronse os parámetros de aplicación dos aparellos.

CA5.5 Aplicáronse correctamente tratamentos capilares estéticos, coordinando as técnicas electroestéticas, manuais e cosmetolóxicas segundo as
características e a sensibilidade das persoas usuarias, e as especificacións de fabricante.

CA5.6 Usáronse as medidas de seguridade e hixiene, e os medios de protección persoal axeitados durante todo o proceso.

CA5.7 Rexistráronse na ficha da persoa usuaria os datos do tratamento realizado e calquera posible incidencia xurdida.

CA5.9 Aplicáronse medidas para a eliminación dos residuos xerados.

CA6.1 Seleccionáronse as técnicas de secado e peiteado para a finalización do tratamento.

CA6.2 Establecéronse os criterios de selección de cosméticos acondicionadores e produtos de acabamento.

CA6.3 Aplicáronse as técnicas de secado e peiteado seleccionadas.

CA6.4 Establecéronse pautas de asesoramento postratamento capilar para mellorar o resultado.

CA6.5 Determináronse os cosméticos de uso persoal para os coidados no domicilio.

CA6.6 Especificáronse as pautas de aplicación dos cosméticos de tratamento de uso no domicilio.

CA6.7 Determináronse as pautas que debe seguir a persoa usuaria para a hixiene, a automasaxe, o secado e o peiteado do cabelo no domicilio.

CA6.8 Rexistráronse na ficha técnica da persoa usuaria os datos do tratamento recomendado para uso no domicilio.

CA7.1 Identificáronse os parámetros que definen a calidade nos procesos de tratamentos capilares.

CA7.2 Valoráronse os resultados obtidos.

CA7.3 Aplicáronse os métodos para detectar o grao de satisfacción da clientela.

CA7.4 Identificáronse as principais causas que poden dar lugar a deficiencias nos procesos de tratamentos capilares.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.5 Establecéronse as medidas para a corrección das posibles desviacións nos procesos de tratamentos capilares.

CA7.6 Recoñecéronse as pautas para mellorar a calidade do servizo.

CA7.7 Caracterizouse a resolución de posibles dúbidas, queixas e reclamacións presentadas.

CA7.8 Recoñecéronse outros posibles tratamentos asociados.

Instalacións e espazos de traballo para os tratamentos capilares: moblaxe, materiais e

equipamentos técnicos.

 Medidas de preparación da cabina de tratamentos capilares.

 Operacións de preparación de medios técnicos, aparellos e cosméticos. Pautas de hixiene

e mantemento.

 Actitudes e aptitudes do persoal profesional. Habilidades necesarias para a profesión.

Capacidades e competencias previas.

Imaxe persoal do persoal profesional (vestimenta, calzado, hixiene corporal, peiteado,

mans e complementos).

 Medidas de preparación do persoal profesional no peiteado e a clínica capilar. Protección

do persoal e da clientela. Hixiene postural e ergonomía.

 Normas básicas de comportamento no posto de traballo. Comunicación verbal e non

verbal. Comunicación interpersoal.

 Métodos de limpeza, desinfección e/ou esterilización e precintaxe: clasificación, criterios

de selección e pautas de aplicación.

Clasificación de tratamentos estéticos capilares: tipos, efectos, indicacións e contraindicacións.

 Fases de protocolos de atención, acomodación e preparación da clientela. Técnicas de

comunicación: entrevista. Análise de demandas e expectativas da clientela.

 Criterios de selección de técnicas de diagnóstico capilar.

 Deseño de protocolos personalizados de tratamento segundo o diagnóstico. Proposta de

tratamento.

 Alteracións capilares obxecto de intervención por parte de diferentes profesionais.

 Elaboración e formalización da ficha técnica e do consentimento informado.

 Informes para a derivación a diferentes profesionais.

Técnicas de preparación e acondicionamento do cabelo para o tratamento posterior.

Técnicas de hixiene do cabelo nos tratamentos capilares. Criterios de selección de

cosméticos de hixiene capilar. Proceso de hixiene capilar.

Criterios de selección de cosméticos de acondicionamento. Proceso de acondicionamento

capilar.

Exfoliación: características e tipos. Criterios de selección de cosméticos e equipamentos.

Proceso de exfoliación.

 Outras técnicas de preparación: aplicación de vapor, radiacións infravermellas, láser,

luz pulsada, luz LED, masaxes mecánicas, correntes de alta frecuencia, etc. Características

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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da aplicación.

Masaxe e drenaxe estética capilar: concepto. Zonas e rexións anatómicas de aplicación.

Efectos, indicacións e contraindicacións.

 Clasificación das manobras da masaxe e a drenaxe estética capilar estética: efectos, indicacións

e contraindicacións; criterios de selección.

 Parámetros para a realización da masaxe e da drenaxe: intensidade, dirección, ritmo,

etc. Criterios de selección.

 Zonas de influencia: normas e aspectos para a realización da masaxe e a drenaxe estética

capilar.

Criterios de selección de técnicas de masaxe e drenaxe estética capilar segundo os seus

efectos, o tipo de tratamento, etc.

Adaptación do protocolo de aplicación de masaxe e a drenaxe estética ao diagnóstico, e

tratamento que se vaia seguir. Técnicas de masaxe e drenaxe estética capilar: pautas de

aplicación e secuencia. Masaxe mecánica

Información técnica á clientela sobre o proceso.

Organización da execución de tratamentos personalizados. Particularidades do protocolo

personalizado: secuencia de técnicas, regulación de parámetros e temporalización.

 Criterios de selección de materiais, aparellos, técnicas manuais e cosméticos. Pautas de

preparación e manipulación. Métodos de aplicación.

Criterios de integración dos medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos: efectos sumativos

e efectos antagónicos.

Procesos de execución de tratamentos capilares estéticos: procedemento, fases, precaucións

e pautas de aplicación.

Tratamentos e técnicas específicas en coidados estéticos posmedicina e cirurxía capilar.

Procesos de execución.

 Xestión de refugallos.

Técnicas de finalización do tratamento: técnicas de secado e peiteado. Criterios de selección

de cosméticos acondicionadores ou protectores do cabelo e produtos de acabamento

para facilitar o peiteado.

Técnicas de información e asesoramento técnico.

Cosméticos e coidados no domicilio.

Automasaxe

Parámetros que definen a calidade nos procesos de tratamentos capilares.

Análise dos resultados.

Métodos para detectar o grao de satisfacción da clientela.

 Medidas para corrixir as posibles desviacións nos procesos de tratamentos capilares.

Técnicas de resolución de queixas e reclamaciónsCRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Aspectos a valorar:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen tipo test as respostas equivocadas

puntuarán negativamente 0,25, preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.
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Cada parte terá unha valoración numérica de un a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matricula

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS:

Proba escrita onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo:

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio.Pode constar de 5

preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen tipo test as respostas equivocadas puntuarán negativamente 0,25,

preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

Bolígrafo de tinta negra ou azul

Tempo: 2 sesións

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERÍSTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Deberá traer un modelo natural que se adapte a proba a realizar, utiles adecuados a este módulo

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 4 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será

motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1064 Dermotricoloxía 02016/2017 0160

MP1064_12 Anatomía, fisioloxía e patoloxías básicas do coiro cabeludo e os
anexos cutáneos

02016/2017 060

MP1064_22 Análise dermotricolóxica 02016/2017 0100

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo INÉS MAROÑO DOMÍNGUEZ,JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA (Subst.),MARTA MARTÍNEZ INSUA
(Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1064_12) RA1 - Caracteriza o coiro cabeludo, analizando a súa estrutura e as súas alteracións.

(MP1064_22) RA1 - Selecciona os medios e os equipamentos para a análise capilar, e describe o seu fundamento científico.

(MP1064_12) RA2 - Caracteriza os anexos cutáneos córneos, analizando a súa estrutura e as súas alteracións.

(MP1064_22) RA2 - Aplica o protocolo de análise capilar, establecendo a secuencia das fases de actuación e utilizando técnicas tricolóxicas.

(MP1064_22) RA3 - Deseña protocolos de tratamentos capilares estéticos, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos.

(MP1064_22) RA4 - Elabora a proposta personalizada de tratamento, interpretando a análise previa.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1064_22) CA1.1 Identificáronse os medios e os equipamentos empregados na análise dermotricolóxica.

(MP1064_12) CA1.1 Identificouse a estrutura anatómica e fisiolóxica do órgano cutáneo e os seus anexos.

(MP1064_12) CA1.2 Describiuse a fisioloxía do órgano cutáneo.

(MP1064_22) CA1.2 Estableceuse o seu fundamento científico.

(MP1064_12) CA1.3 Determináronse as funcións do órgano cutáneo.

(MP1064_22) CA1.3 Xustificouse a elección de medios e equipamentos en función da técnica de análise.

(MP1064_12) CA1.4 Caracterizáronse os anexos glandulares.

(MP1064_22) CA1.4 Establecéronse as pautas e as normas de utilización dos medios e dos equipamentos de análise.

(MP1064_12) CA1.5 Describíronse as características da emulsión e da flora epicutánea.

(MP1064_22) CA1.5 Especificáronse as pautas de hixiene, desinfección, mantemento e calidade para o uso dos equipamentos de diagnóstico
dermotricolóxico.

(MP1064_22) CA1.6 Responsabilizouse da aplicación de normas de seguridade asociadas ao uso de medios e equipamentos.

(MP1064_12) CA1.6 Recoñeceuse a importancia da permeabilidade cutánea.

(MP1064_12) CA1.7 Identificouse a vascularización e a inervación do coiro cabeludo.

(MP1064_12) CA1.8 Relacionáronse os tipos de coiro cabeludo coa súa emulsión epicutánea, a idade, a raza ou o sexo.

(MP1064_12) CA1.9 Caracterizáronse as lesións elementais da pel.

(MP1064_12) CA1.10 Clasificáronse as alteracións do coiro cabeludo.

(MP1064_12) CA1.11 Determináronse as reaccións adversas da pel aos cosméticos e aos materiais utilizados en peiteado.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1064_12) CA1.12 Determináronse os efectos das radiacións solares no coiro cabeludo.

(MP1064_12) CA1.13 Identificáronse as circunstancias e o estado do coiro cabeludo en que non estean indicados ou contraindicados os tratamentos
capilares.

(MP1064_22) CA2.1 Deseñouse o protocolo de análise capilar.

(MP1064_12) CA2.1 Identificáronse os anexos cutáneos córneos.

(MP1064_12) CA2.2 Diferenciáronse os tipos, as propiedades físicas e a composición química do pelo.

(MP1064_22) CA2.2 Establecéronse os medios para valorar as necesidades ou as expectativas da clientela.

(MP1064_22) CA2.3 Caracterizáronse os tipos de documentación utilizada e xerada, asociada a un protocolo de diagnóstico.

(MP1064_12) CA2.3 Determináronse as características do pelo da barba e do bigote, e as súas alteracións específicas.

(MP1064_22) CA2.4 Deseñouse un modelo de historial e ficha técnica, artística e comercial da clientela,determinando os datos que cumpra consignar.

(MP1064_12) CA2.4 Establecéronse as fases do ciclo vital do cabelo.

(MP1064_12) CA2.5 Relacionáronse as alteracións na cantidade do sistema piloso coa súa etioloxía.

(MP1064_22) CA2.6 Establecéronse as partes dun consentimento informado

(MP1064_12) CA2.6 Diferenciáronse as alteracións estruturais e cromáticas do cabelo.

(MP1064_12) CA2.7 Relacionáronse as modificacións estruturais do cabelo cos procesos (peiteados, aplicación de extensións, etc.) e cos traballos
técnicos (cambios de forma permanente, de cor, etc.).

(MP1064_22) CA2.7 Recoñeceuse a normativa legal do sector.

(MP1064_12) CA2.8 Identificáronse as partes das uñas, as súas propiedades físicas e a súa composición química.

(MP1064_22) CA2.8 Identificáronse as normas deontolóxicas da profesión.

(MP1064_12) CA2.9 Recoñecéronse as alteracións ungueais e periungueais.

(MP1064_12) CA2.10 Determináronse as alteracións parasitarias e micolóxicas, e a súa repercusión nos tratamentos.

(MP1064_12) CA2.11 Relacionáronse as alteracións postraumáticas cos seus tratamentos en dermotricoloxía.

(MP1064_22) CA3.1 Establecéronse os elementos e as fases para o deseño de protocolos capilares estéticos.

(MP1064_22) CA3.2 Determináronse as características dos tipos de tratamentos capilares.

(MP1064_22) CA3.3 Establecéronse protocolos de tratamentos de alteracións do coiro cabeludo.

(MP1064_22) CA3.4 Deseñáronse procedementos de aplicación de tratamentos para as alteracións estruturais do cabelo.

(MP1064_22) CA3.5 Establecéronse protocolos de tratamentos capilares para as alteracións da cantidade do cabelo.

(MP1064_22) CA3.6 Deseñáronse procedementos de aplicación de tratamentos estéticos noutras alteracións relacionadas co cabelo e o coiro cabeludo.

(MP1064_22) CA3.7 Coordináronse os tratamentos profesionais personalizados no salón cos tratamentos de continuidade realizados pola clientela.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1064_22) CA3.8 Elaboráronse sistemas de avaliación e control dos protocolos de tratamento.

(MP1064_22) CA3.9 Elaborouse documentación para a consulta con diferentes profesionais.

(MP1064_22) CA4.1 Establecéronse as pautas para a elaboración da proposta de tratamento.

(MP1064_22) CA4.2 Presentouse o informe da análise e o tratamento proposto.

(MP1064_22) CA4.3 Elaboráronse documentos de información complementarios ao diagnóstico.

(MP1064_22) CA4.4 Estableceuse un protocolo de tratamento capilar personalizado segundo o diagnóstico.

(MP1064_22) CA4.5 Proporcionouse información do servizo e das sensacións que se vaian percibir.

(MP1064_22) CA4.6 Asesorouse sobre as pautas de vida saudable e a inxestión de nutricosméticos como complemento ao tratamento dermotricolóxico.

(MP1064_22) CA4.7 Especificáronse os parámetros do plan de calidade.

(MP1064_22) CA4.8 Describíronse os contidos que inclúe un manual de procedementos.

(MP1064_22) CA4.9 Identificáronse as pautas de atención á clientela.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1064_12) RA1 - Caracteriza o coiro cabeludo, analizando a súa estrutura e as súas alteracións.

(MP1064_22) RA1 - Selecciona os medios e os equipamentos para a análise capilar, e describe o seu fundamento científico.

(MP1064_12) RA2 - Caracteriza os anexos cutáneos córneos, analizando a súa estrutura e as súas alteracións.

(MP1064_22) RA2 - Aplica o protocolo de análise capilar, establecendo a secuencia das fases de actuación e utilizando técnicas tricolóxicas.

(MP1064_22) RA3 - Deseña protocolos de tratamentos capilares estéticos, integrando medios técnicos, manuais e cosmetolóxicos.

(MP1064_22) RA4 - Elabora a proposta personalizada de tratamento, interpretando a análise previa.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1064_22) CA1.1 Identificáronse os medios e os equipamentos empregados na análise dermotricolóxica.

(MP1064_22) CA1.3 Xustificouse a elección de medios e equipamentos en función da técnica de análise.

(MP1064_22) CA1.4 Establecéronse as pautas e as normas de utilización dos medios e dos equipamentos de análise.

(MP1064_22) CA1.5 Especificáronse as pautas de hixiene, desinfección, mantemento e calidade para o uso dos equipamentos de diagnóstico
dermotricolóxico.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1064_22) CA1.6 Responsabilizouse da aplicación de normas de seguridade asociadas ao uso de medios e equipamentos.

(MP1064_12) CA1.8 Relacionáronse os tipos de coiro cabeludo coa súa emulsión epicutánea, a idade, a raza ou o sexo.

(MP1064_12) CA1.9 Caracterizáronse as lesións elementais da pel.

(MP1064_12) CA1.12 Determináronse os efectos das radiacións solares no coiro cabeludo.

(MP1064_22) CA2.1 Deseñouse o protocolo de análise capilar.

(MP1064_22) CA2.2 Establecéronse os medios para valorar as necesidades ou as expectativas da clientela.

(MP1064_22) CA2.3 Caracterizáronse os tipos de documentación utilizada e xerada, asociada a un protocolo de diagnóstico.

(MP1064_22) CA2.5 Redactáronse os modelos de información ou remisión a diferentes profesionais.

(MP1064_12) CA2.6 Diferenciáronse as alteracións estruturais e cromáticas do cabelo.

(MP1064_12) CA2.7 Relacionáronse as modificacións estruturais do cabelo cos procesos (peiteados, aplicación de extensións, etc.) e cos traballos
técnicos (cambios de forma permanente, de cor, etc.).

(MP1064_12) CA2.8 Identificáronse as partes das uñas, as súas propiedades físicas e a súa composición química.

(MP1064_22) CA2.9 Diferenciáronse os métodos de exploración e observación dermotricolóxicos.

(MP1064_12) CA2.9 Recoñecéronse as alteracións ungueais e periungueais.

(MP1064_22) CA2.10 Realizouse a análise capilar.

(MP1064_12) CA2.11 Relacionáronse as alteracións postraumáticas cos seus tratamentos en dermotricoloxía.

(MP1064_22) CA2.11 Relacionáronse os resultados das análises capilares cos parámetros de normalidade do ciclo piloso.

(MP1064_22) CA2.12 Realizáronse técnicas de diagnóstico complementario do coiro cabeludo e do talo capilar.

(MP1064_22) CA2.13 Elaborouse o informe final, onde se xustifiquen os datos da análise realizada para elaborar a proposta de tratamento.

(MP1064_22) CA3.1 Establecéronse os elementos e as fases para o deseño de protocolos capilares estéticos.

(MP1064_22) CA3.2 Determináronse as características dos tipos de tratamentos capilares.

(MP1064_22) CA3.3 Establecéronse protocolos de tratamentos de alteracións do coiro cabeludo.

(MP1064_22) CA3.4 Deseñáronse procedementos de aplicación de tratamentos para as alteracións estruturais do cabelo.

(MP1064_22) CA3.5 Establecéronse protocolos de tratamentos capilares para as alteracións da cantidade do cabelo.

(MP1064_22) CA3.6 Deseñáronse procedementos de aplicación de tratamentos estéticos noutras alteracións relacionadas co cabelo e o coiro cabeludo.

(MP1064_22) CA3.7 Coordináronse os tratamentos profesionais personalizados no salón cos tratamentos de continuidade realizados pola clientela.

(MP1064_22) CA3.8 Elaboráronse sistemas de avaliación e control dos protocolos de tratamento.

(MP1064_22) CA3.9 Elaborouse documentación para a consulta con diferentes profesionais.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1064_22) CA4.1 Establecéronse as pautas para a elaboración da proposta de tratamento.

(MP1064_22) CA4.2 Presentouse o informe da análise e o tratamento proposto.

(MP1064_22) CA4.3 Elaboráronse documentos de información complementarios ao diagnóstico.

(MP1064_22) CA4.4 Estableceuse un protocolo de tratamento capilar personalizado segundo o diagnóstico.

(MP1064_22) CA4.5 Proporcionouse información do servizo e das sensacións que se vaian percibir.

(MP1064_22) CA4.6 Asesorouse sobre as pautas de vida saudable e a inxestión de nutricosméticos como complemento ao tratamento dermotricolóxico.

(MP1064_22) CA4.7 Especificáronse os parámetros do plan de calidade.

(MP1064_22) CA4.8 Describíronse os contidos que inclúe un manual de procedementos.

(MP1064_22) CA4.9 Identificáronse as pautas de atención á clientela.

(MP1064_22) CA4.10 Elaboráronse enquisas para avaliar o grao de satisfacción.

(MP1064_22) CA4.11 Elaboráronse propostas para a xestión de suxestións, queixas e reclamacións.

(MP1064_22) CA4.12 Determináronse recomendacións cosméticas e/ou de servizos alternativos.

MINIMOS EXIXIBLES

Estrutura macroscópica e microscópica da pel: características e propiedades (protec-ción, inmunidade e termorregulación, sensorial, etc.).

Fisioloxía do órgano cutáneo: queratoxénese. Melanoxénese. Anexos cutáneos glandulares: tipos e descrición; dis-tribución e secrecións. Coiro

cabeludo: estrutura, características e tipos en función da emulsión epicutánea. Estados evolutivos do coiro cabeludo: variacións relacionadas coas

razas e os sexos. Lesións elementais da pel (mácula, erupción, erosión, vesícula, nódulo, pústulas, quistes, placas, eritema e anxiomas, etc.):

forma, tipos e caracte-rísticas. Reaccións adversas da pel (dermatite irritativa, alerxias, etc.). Alteracións da hidratación, a sudación, a lipidización,

a pigmentación e a queratinización cutánea con repercusión en peiteado (descamación, pitiriase, seborrea, hiperhidrose, etc.): defini-ción,

clasificación, extensión e características. Alteracións pigmentarias do coiro cabe-ludo de orixe conxénita ou adquirida (efélides, vitilixe, albinismo,

etc.): tipos e carac-terísticas: Outras alteracións (por influencia climática ou profesional, pel sensible, pel postraumática, pseudofoliculite, etc.).

Outras alteracións (por influencia climática ou profesional, pel sensible, pel postrau-mática, pseudofoliculite, etc.). Barba e bigote: características

con repercusión en dermotricoloxía. Ciclo vital do cabelo: descrición das fases. Asincronismo piloso. Por-centaxes asociadas a cada fase.

Repercusión das desviacións observadas. anía, alo-pecias conxénitas, traumáticas, por efluvios, areata, androxenética no varón e na muller, etc.

Alteracións estruturais: tipos e características. Alteracións de tratamento en dermotricoloxía: tricorrixe nodosa, tricoptilose, triconodose e tricoclasia.

Outras patoloxías. Alteracións ou modificacións na estrutura do cabelo asociadas a cambios de forma temporal e permanente, e outros traballos

técnicos como cambios de cor, aplicación de extensións, etc. Alteracións cromáticas do cabelo de tratamento en dermotricoloxía: tipos e

características. Canicie, heterocromías, coloracións e descolo-racións, Outros tipos de cambios de cor de orixe profesional e cosmética. Alteracións

parasitarias e micolóxicas con influencia nos anexos cutáneos: tipos e características. Pediculoses. Tiñas: precaucións. Desvío a diferentes

profesionais

Medios e equipamentos empregados na análise da pel e dos seus anexos. Clasifica-ción:

 Medios ópticos: descrición, características, normas de utilización, indicacións, precau-cións

e criterios de selección. Tipos: lupa, microscopio, microcámara, microvisor,

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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etc.

 Aparellos emisores de luz: lámpada de Wood.

 Cálculos asociados a aparellos. Establecemento de valores de referencia. Interpreta-cióndos resultados.

 Pautas de hixiene, desinfección e mantemento dos aparellos de uso no diagnóstico capilar.

 Innovacións en aparellos de análise da pel e dos seus anexos.

Normativa asociada aos aparellos de diagnóstico.

 Protocolo: definición e fases para a súa elaboración. Secuencia e temporalización.

Documentación xerada e utilizada:

 Historial, e ficha técnica, artística e comercial da clientela.

 Protocolos personalizados. Consentimento informado.

 Información técnica de equipamentos, aparellos e cosméticos utilizados.

 Informes asociados ao diagnóstico capilar: informes emitidos a profesionais; fichas

de avaliación do servizo; documentación subministrada á clientela. Sistemas de arqui-vo.

 Normativa legal do sector.

Normas deontolóxicas

Análise capilar: fundamento, características e metodoloxía.

 Obtención de imaxes de referencia.

 Entrevista: obxectivos, organización e contido. Métodos de exploración e observación

directos e indirectos. Zonas de exploración. Medidas de seguridade e hixiene. Medios e

materiais empregados na análise capilar.

Tricograma.

Técnicas de análise capilar para o diagnóstico: observación visual, amplificación, tác-til,de biometroloxía cutánea, etc. Informe do diagnóstico:

información dos resultados;

proposta de tratamento tras o diagnóstico.

 Bases para o deseño dos protocolos de tratamento capilares.

 Elementos: proceso, secuencia, temporalización, e medios técnicos, cosmetolóxicos emanuais. Criterios de avaliación de resultados.

 Fases do protocolo do tratamento: estudo da zona; selección e preparación dos me-dios técnicos; preparación; núcleo do tratamento; finalización

do tratamento; aseso-ramentoprofesional.

 Clasificación dos tratamentos capilares.

 Deseño de protocolos de alteracións do coiro cabeludo, estruturais do cabelo, da can-tidade

do sistema piloso capilar, e outras alteracións do cabelo.

Deseño de protocolos de tratamentos en alteracións postraumáticas.

 Deseño de protocolo de tratamento personalizado no salón e no domicilio.

 Avaliación e control. Elaboración de fichas de seguimento. Revisión e modificacións.

Documentación asociada.

Proposta de tratamento: elaboración de documentos de información á clientela. For-made realizar a presentación da proposta..

 Técnicas externas alternativas de tratamento: cirurxía, microenxertos, enxertos, etc.

Elaboración de documentos de asesoramento á clientela e tratamento domiciliario.

 Protocolos personalizados segundo o diagnóstico previo e a súa adaptación.

Información e asesoramento sobre o tratamento dermotricolóxico.

 Asesoramento sobre hábitos de vida saudable, nutricosméticos e outros aplicados á

dermotricoloxía.

 Asesoramento sobre servizos alternativos: postizaría, complementos, etc.

 Protocolo de calidade:

Elaboración do plan de calidade.
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 Aplicación dos criterios en todas as fases do proceso.

Manuais de procedementos.

Técnicas de corrección das desviacións.

Atención á clientela.

Enquisas de satisfacción.

Tratamento de queixas, suxestións e reclamacións.

¿ os criterios de cualificación  para a obtención  da nota final serán os seguintes:

a primeira proba (a proba escrita) terá carácter eliminatorio se non se acada un 5  non se poderá pasar a segunda parte que tamén habera que

superar para poder facer media.

O peso da proba escrita será dun 80% e o da práctica será dun 20%

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A) PARTE ESCRITA (50%)

Tempo máximo: 2 horas

Contidos

Os especificados na programación.

Será preciso superar esta proba para pasar a seguinte

Para o desenvolvemento desta proba so será preciso boligrafo negro ou azul

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

B) PARTE PRÁCTICA (50%)

Tempo máximo : 2 horas

Contidos :

En  2 modelos que traerá o alumno realizar os seguintes traballos:

1. Diagnóstico completo da alteración ou alteracións utilizando tódolos equipos en medios de diagnóstico dispoñibles (facilitados polo equipo

avaliador), elaborando a ficha técnica do/a cliente.

2. Elaboración do protocolo de tratamento das alteracións detectadas

 A aparatoloxia y medios para a realizacion do diagnóstico y elaboración do tratamento será a do centro
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1072 Peiteado en cuidados especiais 02016/2017 080

MP1072_12 Elaboración de próteses capilares 02016/2017 050

MP1072_22 Asesoría e coidados en necesidades estéticas especiais. 02016/2017 030

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA DEL CARMEN OUBEL PORTOS

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1072_12) RA1 - Elabora próteses capilares totais e parciais aplicando procedementos de confección e técnicas asociadas.

(MP1072_22) RA1 - Organiza o cambio ou mantemento da imaxe de persoas usuarias con necesidades estéticas especiais, analizando as súas
necesidades e aplicando técnicas de atención específicas.

(MP1072_22) RA2 - Aplica coidados reparadores específicos, determinando as técnicas de realización.

(MP1072_22) RA3 - Coloca perrucas e próteses capilares parciais, e realiza operacións de adaptación, suxeición e axuste.

(MP1072_22) RA4 - Determina alternativas ás próteses capilares, seleccionando complementos téxtiles e accesorios.

(MP1072_22) RA5 - Aplica técnicas de asesoramento sobre coidados persoais, establecendo as fases do proceso.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1072_22) CA1.1 Determináronse técnicas de identificación das demandas, as expectativas e as necesidades da clientela.

(MP1072_12) CA1.1 Clasificáronse e caracterizado os tipos de perrucas e próteses capilares parciais.

(MP1072_12) CA1.2 Identificáronse as técnicas previas á elaboración de próteses.

(MP1072_22) CA1.2 Caracterizouse o perfil do persoal profesional especialista: aptitudes e actitudes en coidados estéticos especiais.

(MP1072_12) CA1.3 Identificáronse os tipos, o xeito de realización e as utilidades da armadura.

(MP1072_22) CA1.3 Seguíronse as normas sobre a hixiene, indumentaria e imaxe persoal do persoal profesional.

(MP1072_12) CA1.4 Establecéronse protocolos para a toma de medidas.

(MP1072_22) CA1.4 Establecéronse as normas de actuación interpersoal.

(MP1072_12) CA1.5 Identificáronse os tipos de montura e os materiais para a súa realización

(MP1072_12) CA1.6 Determináronse criterios de selección de materias primas para a realización de perrucas.

(MP1072_12) CA1.7 Seleccionáronse os materiais e as ferramentas para a elaboración de perrucas e postizos en función da técnica e do resultado
desexado.

(MP1072_12) CA1.8 Identificáronse as técnicas de elaboración de perrucas e próteses capilares parciais (tecido, picadura e cosido).

(MP1072_12) CA1.9 Diferenciáronse as formas de realización de nós e os efectos conseguidos.

(MP1072_22) CA1.9 Identificáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección do persoal profesional e da clientela.

(MP1072_22) CA1.11 Clasificáronse e establecéronse criterios de selección de coidados reparadores específicos, próteses capilares e complementos.

(MP1072_12) CA1.12 Seleccionáronse técnicas de coloración, cambios de forma temporal e permanente, e lonxitude para as perrucas e próteses
capilares parciais.

(MP1072_12) CA1.13 Establecéronse criterios de selección de cosméticos para as técnicas asociadas, a secuencia e as pautas de execución dos
procesos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1072_22) CA1.15 Aplicáronse programas informáticos para realizar propostas técnicas de cambio de imaxe.

(MP1072_22) CA2.1 Establecéronse criterios de selección de tratamentos e cosméticos de hixiene e mantemento específicos para o cabelo e coiro
cabeludo en coidados especiais.

(MP1072_22) CA2.2 Establecéronse criterios de selección de procesos de cambios de cor, forma e lonxitude do cabelo, en coidados especiais.

(MP1072_22) CA2.3 Determinouse a secuencia, temporalización e as pautas de aplicación de cosméticos especiais.

(MP1072_22) CA2.6 Seleccionouse a técnica e a cor adecuadas para realizar a corrección de cellas e pestanas, e a perfilaxe da liña de ollos, en función
das necesidades da clientela.

(MP1072_22) CA2.9 Seleccionáronse as técnicas e os cosméticos de coidados de mans adecuados ás necesidades da clientela.

(MP1072_22) CA2.11 Valoráronse as indicacións, as contraindicacións e o momento de aplicación dos coidados reparadores específicos.

(MP1072_22) CA3.1 Determináronse as técnicas previas á colocación de perrucas e postizos.

(MP1072_22) CA3.2 Seleccionáronse os cosméticos que se vaian empregar para preparar e acondicionar o coiro cabeludo e/ou o cabelo, en función das
necesidades da clientela.

(MP1072_22) CA3.4 Establecéronse as precaucións para o rasurado previo á colocación da perruca.

(MP1072_22) CA3.5 Identificáronse, seleccionáronse e preparáronse os cosméticos e os utensilios necesarios para realizar o rasurado.

(MP1072_22) CA3.6 Realizouse a técnica de rasurado seguindo o protocolo establecido e nun tempo axeitado.

(MP1072_22) CA3.7 Detalláronse e simuláronse as pautas básicas de atención, información e asesoramento da clientela durante a selección da perruca
ou prótese capilar.

(MP1072_22) CA3.9 Describíronse, seleccionáronse e aplicáronse as técnicas de colocación e axuste de perrucas e próteses capilares parciais, así como
dos accesorios de suxeición (clip, banda, etc.).

(MP1072_22) CA3.10 Establecéronse pautas para a realización de acabamentos de perrucas.

(MP1072_22) CA3.11 Establecéronse e aplicáronse pautas para a conservación, a limpeza e a hixiene de próteses capilares, en función do tipo de pelo.

(MP1072_22) CA4.1 Describíronse os complementos e os accesorios para persoas con necesidades especiais.

(MP1072_22) CA4.2 Identificáronse tipos, formas e deseños de complementos téxtiles e accesorios.

(MP1072_22) CA4.4 Establecéronse as características e os criterios de selección de materiais.

(MP1072_22) CA4.5 Establecéronse parámetros para a selección do complemento: tamaño, harmonía de cores e coordinación coas características
persoais da clientela.

(MP1072_22) CA4.7 Determináronse as pautas para a hixiene e o mantemento dos complementos téxtiles e accesorios.

(MP1072_22) CA5.1 Determináronse as pautas básicas de atención, asesoramento e adestramento no coidado persoal da clientela antes, durante e
despois do tratamento.

(MP1072_22) CA5.2 Establecéronse pautas de hixiene e mantemento persoal da pel, o pelo e as uñas.

(MP1072_22) CA5.3 Identificáronse contraindicacións cosméticas.

(MP1072_22) CA5.4 Establecéronse criterios de selección e utilización de filtros solares e cosmética personalizada.

(MP1072_22) CA5.5 Proporcionáronselle á persoa usuaria pautas de automaquillaxe para paliar cambios estéticos en cellas e pestanas.

(MP1072_22) CA5.6 Proporcionóuselle información á clientela para lle facilitar a colocación, a hixiene e o mantemento de próteses capilares e
complementos.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1072_22) CA5.7 Asesorouse sobre os tratamentos estéticos e coidados persoais que pode realizar, e os non recomendados ou contraindicados.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1072_12) RA1 - Elabora próteses capilares totais e parciais aplicando procedementos de confección e técnicas asociadas.

(MP1072_22) RA1 - Organiza o cambio ou mantemento da imaxe de persoas usuarias con necesidades estéticas especiais, analizando as súas
necesidades e aplicando técnicas de atención específicas.

(MP1072_22) RA2 - Aplica coidados reparadores específicos, determinando as técnicas de realización.

(MP1072_22) RA3 - Coloca perrucas e próteses capilares parciais, e realiza operacións de adaptación, suxeición e axuste.

(MP1072_22) RA4 - Determina alternativas ás próteses capilares, seleccionando complementos téxtiles e accesorios.

(MP1072_22) RA5 - Aplica técnicas de asesoramento sobre coidados persoais, establecendo as fases do proceso.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1072_22) CA1.1 Determináronse técnicas de identificación das demandas, as expectativas e as necesidades da clientela.

(MP1072_12) CA1.1 Clasificáronse e caracterizado os tipos de perrucas e próteses capilares parciais.

(MP1072_12) CA1.2 Identificáronse as técnicas previas á elaboración de próteses.

(MP1072_12) CA1.3 Identificáronse os tipos, o xeito de realización e as utilidades da armadura.

(MP1072_22) CA1.3 Seguíronse as normas sobre a hixiene, indumentaria e imaxe persoal do persoal profesional.

(MP1072_12) CA1.4 Establecéronse protocolos para a toma de medidas.

(MP1072_22) CA1.4 Establecéronse as normas de actuación interpersoal.

(MP1072_22) CA1.5 Aplicáronse técnicas de relación coa persoa usuaria.

(MP1072_12) CA1.5 Identificáronse os tipos de montura e os materiais para a súa realización

(MP1072_22) CA1.6 Preparouse o contorno onde se desenvolve o proceso.

(MP1072_12) CA1.6 Determináronse criterios de selección de materias primas para a realización de perrucas.

(MP1072_22) CA1.7 Aplicáronse medidas de hixiene, desinfección e/ou esterilización e precintaxe específicas.

(MP1072_12) CA1.7 Seleccionáronse os materiais e as ferramentas para a elaboración de perrucas e postizos en función da técnica e do resultado
desexado.

(MP1072_12) CA1.8 Identificáronse as técnicas de elaboración de perrucas e próteses capilares parciais (tecido, picadura e cosido).
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1072_22) CA1.8 Establecéronse medidas de acomodación e recepción.

(MP1072_12) CA1.9 Diferenciáronse as formas de realización de nós e os efectos conseguidos.

(MP1072_22) CA1.9 Identificáronse as posicións anatómicas axeitadas e as medidas de protección do persoal profesional e da clientela.

(MP1072_12) CA1.10 Aplicáronse as técnicas para a elaboración de perrucas e próteses capilares parciais.

(MP1072_22) CA1.10 Aplicáronse técnicas de análise dermotricolóxica.

(MP1072_12) CA1.11 Determináronse as pautas e as secuencia para a cosedura das perrucas.

(MP1072_22) CA1.11 Clasificáronse e establecéronse criterios de selección de coidados reparadores específicos, próteses capilares e complementos.

(MP1072_12) CA1.12 Seleccionáronse técnicas de coloración, cambios de forma temporal e permanente, e lonxitude para as perrucas e próteses
capilares parciais.

(MP1072_22) CA1.12 Deseñáronse propostas de cambio de imaxe.

(MP1072_22) CA1.13 Presentáronselle á clientela as propostas de cambio, usando medios manuais e/ou informáticos.

(MP1072_12) CA1.13 Establecéronse criterios de selección de cosméticos para as técnicas asociadas, a secuencia e as pautas de execución dos
procesos.

(MP1072_22) CA1.14 Planificáronse as accións que se vaian seguir para o cambio ou o mantemento da imaxe.

(MP1072_22) CA1.15 Aplicáronse programas informáticos para realizar propostas técnicas de cambio de imaxe.

(MP1072_22) CA1.16 Procedeuse á recollida de datos e imaxes para a ficha da clientela.

(MP1072_22) CA2.4 Aplicáronse coidados reparadores específicos segundo os protocolos establecidos.

(MP1072_22) CA2.5 Deseñáronse simulacións de cellas.

(MP1072_22) CA2.6 Seleccionouse a técnica e a cor adecuadas para realizar a corrección de cellas e pestanas, e a perfilaxe da liña de ollos, en función
das necesidades da clientela.

(MP1072_22) CA2.7 Realizouse a corrección de cellas e pestanas.

(MP1072_22) CA2.8 Aplicáronse técnicas de perfilaxe da liña de ollo.

(MP1072_22) CA2.9 Seleccionáronse as técnicas e os cosméticos de coidados de mans adecuados ás necesidades da clientela.

(MP1072_22) CA2.10 Aplicáronse coidados específicos de mans.

(MP1072_22) CA3.2 Seleccionáronse os cosméticos que se vaian empregar para preparar e acondicionar o coiro cabeludo e/ou o cabelo, en función das
necesidades da clientela.

(MP1072_22) CA3.3 Realizáronse técnicas de hixiene e acondicionamento do cabelo ou do coiro cabeludo.

(MP1072_22) CA3.6 Realizouse a técnica de rasurado seguindo o protocolo establecido e nun tempo axeitado.

(MP1072_22) CA3.8 Realizouse a toma de medidas craniais e de mostras da cor do cabelo.

(MP1072_22) CA3.10 Establecéronse pautas para a realización de acabamentos de perrucas.

(MP1072_22) CA3.11 Establecéronse e aplicáronse pautas para a conservación, a limpeza e a hixiene de próteses capilares, en función do tipo de pelo.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1072_22) CA4.2 Identificáronse tipos, formas e deseños de complementos téxtiles e accesorios.

(MP1072_22) CA4.3 Combináronse complementos téxtiles e capilares.

(MP1072_22) CA4.4 Establecéronse as características e os criterios de selección de materiais.

(MP1072_22) CA4.5 Establecéronse parámetros para a selección do complemento: tamaño, harmonía de cores e coordinación coas características
persoais da clientela.

(MP1072_22) CA4.6 Colocáronse complementos con criterios establecidos.

(MP1072_22) CA4.7 Determináronse as pautas para a hixiene e o mantemento dos complementos téxtiles e accesorios.

(MP1072_22) CA5.1 Determináronse as pautas básicas de atención, asesoramento e adestramento no coidado persoal da clientela antes, durante e
despois do tratamento.

(MP1072_22) CA5.2 Establecéronse pautas de hixiene e mantemento persoal da pel, o pelo e as uñas.

(MP1072_22) CA5.5 Proporcionáronselle á persoa usuaria pautas de automaquillaxe para paliar cambios estéticos en cellas e pestanas.

(MP1072_22) CA5.6 Proporcionóuselle información á clientela para lle facilitar a colocación, a hixiene e o mantemento de próteses capilares e
complementos.

(MP1072_22) CA5.7 Asesorouse sobre os tratamentos estéticos e coidados persoais que pode realizar, e os non recomendados ou contraindicados.

UNIDADE FORMATIVA 1: ELABORACIÓN DE PRÓTESES CAPILARES

-Perrucas e próteses capilares parciais: tipos e características; criterios de selección.

-Técnicas previas. Armadura ou molde de cabeza: descrición, tipos e medidas.Toma de medidas: materiais, patrón, calco, pasos ou secuencia, e

ficha de medidas.

 Elaboración da montura: tipos de monturas, secuencia de traballo, materiais, proceso de realización e adaptación.Criterios de selección e técnicas

de preparación das materias primas.

-Técnicas de elaboración:Técnica do tecedura ou malla. Materiais. Tipos de nó: pasada de comezo, M simple, M dobre e pasada final. Aplicacións.

Técnica do picadura. Materiais e técnicas de elaboración de nós.Técnica do cosedura: descrición, pautas e secuencia.

-Técnicas asociadas: criterios de selección de cosméticos, utensilios e protocolos de execución.Técnicas de cambios de cor en perrucas e próteses

capilares parciais.Técnicas de cambios de forma temporal e permanente en perrucas e próteses capilares parciais

-Técnicas de cambios de lonxitude en perrucas e próteses capilares parciais.

UNIDADE FORMATIVA 2: ASESORÍA E COIDADOS EN NECESIDADES ESTÉTICAS ESPECIAIS

-Atención a persoas con necesidades especiais.

-Actitudes e aptitudes do persoal profesional: habilidades psicosociais e profesionais necesarias.

- Imaxe persoal do persoal profesional: vestimenta, calzado, hixiene corporal, peiteado e complementos.

-Preparación do contorno de traballo. Aplicación de medidas de seguridade e hixiene nestes procesos.

-Recepción, atención e acomodación da clientela. Técnicas de comunicación: entrevista. Análise de demandas, necesidades e expectativas da

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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clientela.

-Medidas de preparación e protección do persoal profesional e da clientela. Hixiene postural e ergonomía. Métodos de limpeza, desinfección e/ou

esterilización e precintaxe: clasificación, criterios de selección e pautas de aplicación.

-Aplicación de técnicas para a análise dermotricolóxica. Toma de imaxes.

-Procedementos para o cambio de imaxe en persoas usuarias con necesidades especiais: coidados reparadores, próteses capilares e

complementos. Clasificación e descrición.

Criterios de selección.

-Proposta de cambio de imaxe. Deseño da proposta a través de medios manuais e informáticos..Técnicas de presentación da proposta.

- Elaboración e formalización da ficha técnica e do consentimento informado

-Clasificación dos coidados capilares e estéticos antes, durante e despois dos tratamentos médicos.

-Coidados específicos para o cabelo e o coiro cabeludo: protocolos, cosméticos e pautas de aplicación, e precaucións.

- Tratamentos de hixiene e mantemento.

- Cambios de cor, forma e lonxitude.

-Corrección de cellas e pestanas: deseño e medidas; elección da técnica e da cor: técnicas de realización.

- Perfilaxe da liña de ollo: técnicas de realización.

-Coidados específicos para mans: técnicas, cosméticos e utensilios; criterios de selección;pautas de aplicación.

-Indicacións e contraindicacións en coidados reparadores específicos para persoas usuarias con necesidades especiais

Técnicas previas:

-Hixiene e acondicionamento do cabelo e do coiro cabeludo.

-Corte ou rasurado do cabelo.

- Utensilios, cosméticos e pautas de realización de técnicas previas. Medidas de precaución en persoas usuarias con necesidades estéticas

especiais.

-Técnicas de atención á clientela.

-Personalización: criterios de selección de perrucas e próteses capilares parciais; toma de medidas e de mostras de cor.

-Técnica de preparación da base para as próteses capilares.

-Técnicas de colocación de perrucas e próteses capilares parciais.

-Técnicas de axuste e suxeición: clip, banda, etc.

-Técnicas de conservación, hixiene, acondicionamento e acabamento en próteses capilares de pelo natural ou sintéticoC Complementos téxtiles e

accesorios: características; tipos, variantes, formas e deseños;criterios de selección.

-Combinación de complementos téxtiles e capilares como tiras tecidas, extensións, rastas,etc.

-Características dos materiais empregados nos complementos téxtiles: criterios de selección.

-Técnicas previas: selección das talles de sombreiros e gorros. Elección e harmonía de cores. Coordinación co estilo e a roupa.

-Técnica de colocación de complementos téxtiles e accesorios.

-Hixiene e mantemento de complementos téxtiles e accesorios.

-Atención e asesoramento sobre coidados antes do tratamento.

-Asesoramento sobre coidados durante o tratamento.

-Pautas de hixiene e mantemento persoal de pel, pelo e uñas.

-Cosméticos: contraindicacións. Criterios de selección e utilización de filtros solares e cosmética personalizada.

- Pautas de automaquillaxe de cellas e pestanas.

-Asesoramento sobre coidados despois do tratamento.

- Tratamentos estéticos adaptados.

- Coidados persoais. Técnicas e tratamentos non recomendados e Coidados persoais. Técnicas e tratamentos non recomendados e/ou

contraindicados.

- TéCRITERIOS DE CUALIFICACIÓN
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Aspectos a valorar:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

1ª Parte da proba Teoría : Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter

eliminatorio.Pode constar de 5 preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen tipo test as respostas equivocadas

puntuarán negativamente 0,25, preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

2ª Parte da proba- Práctica :Se calificará cada traballo por separado.Tendo en conta tanto as fases do proceso como o resultado. Constará de

preguntas sobre das probas que se están a realizar, que deberá responder por escrito ou oralmente , e tres probas manuais prácticas, tendo que

aprobar cada unha das tres partes , mínimo de cinco puntos cada unha , para ter aprobada a segunda parte da proba , e facer a media aritmética.

Cada parte terá unha valoración numérica de un a dez puntos, sen decimais. Cualificaranse polo seu desenvolvemento , resultado e conclusións

que se e o caso expoñerase ou indicará o examinado .

Para superar a parte segunda da proba hai que obter como mínimo un 5 sobre 10 en cada traballo práctico. Si supera todos os traballos prácticos

a nota será a media de todos eles.

Lembren que a non participación , sen xustificación , na xornada de acollemento ou en calquera das partes en que se organiza a proba de cada

módulo profesional supón a baixa da totalidade da matriculacnicas de adestramento para a colocación, a hixiene e o mantemento de próteses

capilares e complementos

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

CARACTERÍSTICAS:

Proba escrita onde se desenrolarán preguntas sobre os criterios de avaliación correspondentes a este módulo:

Será necesario obter unha cualificación de 5 sobre 10 para superar a primeira parte da proba que terá carácter eliminatorio.Pode constar de 5

preguntas a 40 de tipo test ou desarrollo, ou ambas (no caso de examen tipo test as respostas equivocadas puntuarán negativamente 0,25,

preguntas non contestadas non puntúan, e as acertadas 0,50. A media ponderada realizarase sobre 10.

Bolígrafo de tinta negra ou azul

Tempo: 2 sesións

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programabas; gráficas ou con

capacidade para almacenar e transmitir datos.O uso deles será motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no

desenvolvemento da mesma

4.b) Segunda parte da proba

CARACTERÍSTICAS:

Preguntas sobre a realizacións prácticas correspondentes ó módulo, que deberá responder por escrito.

Instrumentos necesarios : bolígrafo de tinta azul ou negra.

Deberá traer un modelo natural femenino, utiles adecuados a este módulo

uniforme e calzado adecuado.

Tempo: 4 horas

INSTRUCCIONS:

Sobre o taboleiro deberán ter o seu documento de identificación.

Está prohibido o emprego de : teléfonos móbiles; dispositivos de transmisión de información; calculadoras programables etc.. .O uso deles será
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motivo de expulsión da proba sen terse en conta o realizado ata ese momento no desenvolvemento da mesma
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP0750 Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal 02016/2017 0133

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo INÉS MAROÑO DOMÍNGUEZ,JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA (Subst.),MARTA MARTÍNEZ INSUA
(Subst.)

Profesorado responsable

Outro profesorado JUAN MANUEL RODRÍGUEZ BASTIDA

Estado: Pendente de supervisión departamento
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as normas hixiénico-sanitarias de aplicación nos procesos de imaxe persoal, tendo en conta a relación entre a exposición a axentes
biolóxicos e os riscos para a saúde.

RA2 - Caracteriza os compoñentes antropométricos relacionados coa imaxe persoal, revisando a estrutura xeral do corpo humano.

RA3 - Caracteriza os compoñentes do aparello locomotor implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura anatómica e
fisiolóxica.
RA4 - Caracteriza os compoñentes do medio interno implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura anatómica e
fisiolóxica.
RA5 - Caracteriza os compoñentes dos sistemas endócrino e nervioso implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura
anatómica e fisiolóxica.

RA6 - Establece pautas de asesoramento en hábitos saudables, en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA7 - Identifica pautas nutricionais saudables e recoñece a súa influencia sobre a imaxe estética.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.1 Relacionáronse os métodos de desinfección cos niveis de risco de infección de cada material.

CA1.2 Determináronse os protocolos de limpeza, desinfección e esterilización aplicables ao ámbito da imaxe persoal.

CA1.3 Caracterizáronse os tipos de axentes contaminantes.

CA1.4 Especificáronse os elementos que conforman o sistema inmunitario e os factores que o regulan.

CA1.5 Valorouse a aplicación da normativa na planificación da hixiene na imaxe persoal.

CA1.6 Recoñeceuse o programa de vacinación obrigatorio para o persoal aplicador das técnicas de imaxe persoal.

CA1.9 Especificáronse os equipamentos de protección individual utilizados en imaxe persoal.

CA2.1 Identificáronse as rexións e as zonas do corpo humano.

CA2.2 Determináronse as posicións anatómicas.

CA2.3 Establecéronse os planos e os eixes anatómicos.

CA2.4 Definíronse os termos de movemento, relación e dirección no espazo da estrutura xeral do corpo humano.

CA2.5 Recoñeceuse a forma, o aspecto xeral e as proporcións corporais.

CA2.6 Identificáronse os factores hereditarios e ambientais que determinan a constitución do corpo.

CA2.7 Recoñecéronse os tipos constitucionais ou somatotipos.

CA3.1 Identificouse a masaxe e os tratamentos electroestéticos relacionados co aparello locomotor.

CA3.2 Especificáronse as funcións do sistema óseo.
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Criterios de avaliación do currículo

CA3.3 Establecéronse a composición, a estrutura e a clasificación dos ósos e dos músculos.

CA3.4 Identificáronse as patoloxías óseas e articulares máis frecuentes e a súa influencia na imaxe persoal.

CA3.5 Caracterizouse a fisioloxía muscular.

CA4.1 Relacionouse a anatomía do aparello circulatorio coas funcións hemodinámicas.

CA4.2 Especificáronse os compoñentes sólidos e líquidos do sangue.

CA4.3 Caracterizouse a estrutura e a fisioloxía do sistema linfático.

CA4.4 Relacionouse a influencia do sistema linfático nos procesos de imaxe persoal.

CA4.5 Recoñecéronse os elementos que determinan o medio interno.

CA4.6 Relacionouse o equilibrio do medio interno cos aspectos fisiolóxicos do aparello circulatorio, do sistema linfático e do sangue.

CA4.7 Identificáronse as patoloxías asociadas a estes aparellos con influencia en imaxe persoal.

CA5.1 Especificáronse as glándulas endócrinas e as súas funcións.

CA5.2 Establecéronse os mecanismos endócrinos.

CA5.3 Xustificouse a influencia hormonal na pel e nos anexos cutáneos.

CA5.4 Analizáronse os mecanismos de inhibición nerviosa utilizados en técnicas complementarias ás utilizadas en imaxe persoal: infiltracións, inxeccións,
etc.

CA5.5 Establecéronse os mecanismos nerviosos.

CA5.6 Estableceuse a relación entre os sistemas nervioso e endócrino.

CA5.7 Xustificouse a influencia do sistema nervioso na pel e nos anexos cutáneos.

CA5.8 Identificáronse os órganos sensoriais e as súas funcións.

CA5.9 Relacionouse a fisioloxía sensorial coas técnicas utilizadas en imaxe persoal.

CA6.1 Caracterizouse o concepto de saúde.

CA6.5 Determináronse os efectos dos tratamentos oncolóxicos no órgano cutáneo.

CA6.6 Establecéronse os factores desencadeantes e as medidas de prevención do cancro.

CA6.7 Diferenciáronse as etapas de avellentamento corporal.

CA6.8 Determináronse os cambios da figura corporal en cada etapa da vida.

CA6.9 Especificáronse os hábitos saudables que atrasan a aparición do avellentamento.

CA6.10 Relacionouse o aparello reprodutor, as súas patoloxías e as doenzas de transmisión, cos hábitos de vida saudable.

CA6.11 Establecéronse recomendacións saudables para potenciar a imaxe estética.
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Criterios de avaliación do currículo

CA7.1 Caracterizáronse os alimentos e os nutrientes.

CA7.2 Relacionáronse as características dos alimentos coa influencia da dieta na conservación da saúde.

CA7.3 Especificouse a táboa de composición de alimentos.

CA7.4 Determináronse os procesos bioquímicos da nutrición.

CA7.5 Caracterizáronse os compoñentes dunha dieta equilibrada.

CA7.6 Relacionáronse coas súas funcións as estruturas anatómicas dos aparellos e dos sistemas implicados na nutrición.

CA7.7 Relacionouse o aparello dixestivo coa nutrición e a imaxe persoal.

CA7.8 Recoñeceuse a influencia do aparello excretor e as súas patoloxías na imaxe persoal.

CA7.9 Identificouse a influencia do aparello respiratorio e as súas patoloxías na nutrición e a na imaxe persoal.

CA7.10 Identificouse a relación entre os hábitos de vida saudables e as alteracións e as patoloxías humanas.

CA7.11 Recoñecéronse os procesos patolóxicos implicados na nutrición e a súa influencia sobre pel e os seus anexos.

CA7.13 Identificouse a relación entre os hábitos de vida saudables e as alteracións e as patoloxías humanas.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

RA1 - Determina as normas hixiénico-sanitarias de aplicación nos procesos de imaxe persoal, tendo en conta a relación entre a exposición a axentes
biolóxicos e os riscos para a saúde.

RA2 - Caracteriza os compoñentes antropométricos relacionados coa imaxe persoal, revisando a estrutura xeral do corpo humano.

RA3 - Caracteriza os compoñentes do aparello locomotor implicados na aplicación de técnicas de imaxe persoal, revisando a súa estrutura anatómica e
fisiolóxica.

RA6 - Establece pautas de asesoramento en hábitos saudables, en relación cos procesos de imaxe persoal.

RA7 - Identifica pautas nutricionais saudables e recoñece a súa influencia sobre a imaxe estética.

Criterios de avaliación do currículo

CA1.7 Xustificouse a xestión dos residuos producidos no ámbito da imaxe persoal.

CA1.8 Estableceuse o plan de calidade no tratamento de residuos e nos procesos de hixiene na imaxe persoal.

CA2.1 Identificáronse as rexións e as zonas do corpo humano.

CA2.2 Determináronse as posicións anatómicas.
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Criterios de avaliación do currículo

CA2.3 Establecéronse os planos e os eixes anatómicos.

CA2.4 Definíronse os termos de movemento, relación e dirección no espazo da estrutura xeral do corpo humano.

CA2.6 Identificáronse os factores hereditarios e ambientais que determinan a constitución do corpo.

CA2.8 Relacionáronse os valores antropométricos coa súa aplicación en imaxe persoal.

CA3.6 Relacionáronse os tipos de movementos coas articulacións implicadas.

CA3.7 Recoñecéronse as patoloxías do movemento e da marcha, así como as alteracións óseas vinculadas á aplicación de técnicas estéticas.

CA3.8 Relacionouse a ergonomía coa hixiene postural e a patoloxía derivada.

CA3.9 Propuxéronse correccións posturais para a clientela e para o persoal en función de análises ergonómicas.

CA6.2 Recoñeceuse a influencia dos hábitos de vida na imaxe persoal.

CA6.3 Identificáronse os métodos de prevención.

CA6.4 Analizáronse as campañas de promoción da saúde.

CA7.12 Confeccionáronse dietas e indicacións dietéticas recomendables.

MINIMOS EXIXIBLES

Definir conceptos de hixiene, desinfección, esterilización, antiséptico, desinfectante, asepsia y antisepsia.

Descrición dos diferentes métodos tanto físicos coma químicos para o control do crecemento bacteriano.

Axentes contaminantes

Sistema de defensa e inmunitario.

Programas de vacinación obrigatorios en imaxe persoal.

Xestión dos residuos: concepto, tipoloxía e control de residuos.

Epis de estética.

Representar graficamente e definir os termos de orientación, planos corporais, e eixes usadas para desribilas estructuras corporais, creando

termos de referencia.Anatómica xeral do corpo humano

Antropometría relacionada coa imaxe persoal.

Ergonomía e hixiene postural.Patoloxías relacionadas coa postura corporal.

Sistema óseo: esqueleto, funcións dos ósos e das articulacións. Clasificación dos ósos.

Identificarcion sobre láminas mudas os principais osos e músculos do corpo

Sistema muscular: músculos, fibras musculares, os músculos do corpo humano.

Anatomofisioloxía do aparello circulatorio.  Influencia das patoloxías nos tratamentos de imaxe persoal.

Sistema linfático: influencia do sistema linfático nos procesos de imaxe persoal

 Influencia dos tratamentos de imaxe persoal no aparello circulatorio.

 Sistema nervioso: organización. Nervios.Transmisión neuronal: neuroutransmisores. A transmisión nerviosa en imaxe persoal: toxina botulínica.

Sistema nervioso autóno-mo: estrutura e funcións.

 Sistema endócrino: organización glandular. Hormonas. Influencia das hormonas na pel e nos anexos.

 Concepto de saúde. Os hábitos de vida na imaxe persoal.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

- 5 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Prevención primaria como método de promoción da saúde.

O cancro e os tratamentos oncolóxicos na imaxe persoal

Avellentamento corporal: relación entre o avellentamento e os estilos de vida.

O aparello reprodutor: estrutura. Influencia do seu funcionamento nos procesos de imaxe persoal.

Determinación de pautas nutricionais

Alimentos e nutrientes: táboas de composición dos alimentos.

A dieta: alimentación equilibrada. Obesidade, sobrepeso e delgadeza.Lipodistrofias. Modificacións na conduta alimentaria: anorexia e bulimia,

vigorexia, ortorexia, O apa-rello dixestivo

Localizacion e recoñecemento, sobre esqueleto, diapositivas ou similar, os diferentes órganos, aparatos e sistemas do corpo humano.

+++os criterios de cualificación  para a obtención  da nota final serán os seguintes:

a primeira proba (a proba escrita) para avaliar os contidos mínimos terá carácter eliminatorio se non se supera cun 5 non se poderá pasar a

segunda parte que tamén terá que superar con 5 para poder facer media.A proba consistirá nunha serie de preguntas cortas acerca dos contidos

minimmos exixibles

a proba escrita terá un peso na nota final dun 80% e por conseguinte a parte practica será neste caso dun 20%.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

A) PARTE ESCRITA (50%)

Tempo máximo: 2 horas

Contidos:

Preguntas curtas sobre os contidos mínimos das Uds que se corresponden a primeira parte da proba e nas que será preciso acadar como se dixo

anteriormente un 5 para poder superalas

so se precisa para realizala traer boligrafo azul ou negro

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

so se precisa para realizala traer boligrafo azul ou negro

Proba práctica que se corresponde cos contidos avaliables nesta parte da proba é que é preciso superar para poder facer a nota final.Terá un peso

na nota final dun 50%
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Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1065 Recursos técnicos e cosméticos 02016/2017 0187

MP1065_12 Recursos técnicos 02016/2017 040

MP1065_22 Recursos cosméticos 02016/2017 0147

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo ÁNGELES LÓPEZ TEIJIDO

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1065_22) RA1 - Caracteriza os recursos cosméticos capilares, describindo os seus compoñentes.

(MP1065_12) RA1 - Identifica os recursos empregados nos procesos de peiteado, analizando a súa tipoloxía e a normativa que deben cumprir.

(MP1065_12) RA2 - Caracteriza os aparellos capilares, relacionando os efectos producidos coas súas indicacións.

(MP1065_22) RA2 - Prepara produtos cosméticos, organizando as operacións de elaboración.

(MP1065_22) RA3 - Selecciona cosméticos capilares, tendo en conta a relación entre a súa composición e as indicacións.

(MP1065_12) RA3 - Aplica os aparellos capilares, xustificando o protocolo de utilización.

(MP1065_22) RA4 - Identifica cosméticos especiais e innovadores, analizando os seus efectos e o xeito de actuar.

(MP1065_12) RA4 - Caracteriza os tipos de masaxe capilar, relacionando os efectos coas técnicas que cumpra realizar.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1065_12) CA1.1 Determináronse os tipos de recursos.

(MP1065_22) CA1.1 Clasificáronse as substancias e as mesturas químicas que interveñen nos cosméticos segundo a súa composición, o pH ou as
reaccións químicas que establecen

(MP1065_12) CA1.2 Recoñecéronse os equipamentos técnicos empregados en peiteado.

(MP1065_22) CA1.2 Especificouse a función dos principios activos, excipientes e aditivos nos cosméticos.

(MP1065_22) CA1.3 Estableceuse a diferenza entre composición cuantitativa e cualitativa.

(MP1065_12) CA1.3 Identificáronse os tipos de masaxe.

(MP1065_22) CA1.4 Avaliouse a importancia das concentracións das mesturas de substancias como auga osixenada ou amoníaco nos efectos do
cosmético sobre a fibra capilar e o coiro cabeludo.

(MP1065_12) CA1.4 Estableceuse a clasificación dos cosméticos.

(MP1065_12) CA1.5 Analizouse a regulamentación técnico-sanitaria de produtos cosméticos.

(MP1065_22) CA1.5 Recoñecéronse os compoñentes externos do cosmético.

(MP1065_22) CA1.6 Establecéronse as indicacións que deben figurar na etiquetaxe do produto.

(MP1065_12) CA1.6 Comprobouse que os equipamentos e os accesorios cumpran os requisitos de seguridade exixidos pola normativa.

(MP1065_12) CA1.7 Especificáronse as normas de seguridade eléctrica.

(MP1065_22) CA1.7 Identificáronse as características e as funcións das substancias máis utilizadas na elaboración dun cosmético.

(MP1065_22) CA1.8 Analizouse a lexislación sobre cosméticos e identificáronse as substancias prohibidas e as restrinxidas.
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(MP1065_12) CA1.8 Identificáronse os requisitos de instalación para aplicar técnicas de emisión de radiación electromagnética.

(MP1065_22) CA1.9 Identificouse a composición xeral e a parte externa dun cosmético comercial.

(MP1065_22) CA1.10 Identificáronse as vías e o grao de penetración dos cosméticos na pel e no pelo.

(MP1065_22) CA1.11 Clasificáronse os vectores cosméticos.

(MP1065_22) CA1.12 Vinculouse o emprego dos vectores cosméticos co aumento da eficacia dos principios activos que transportan.

(MP1065_22) CA2.1 Establecéronse as diferenzas entre sistemas dispersos homoxéneos e heteroxéneos.

(MP1065_12) CA2.1 Especificouse o funcionamento dos equipamentos de acción mecánica, térmica e química.

(MP1065_12) CA2.2 Identificáronse os tipos de correntes eléctricas utilizadas en peiteado.

(MP1065_22) CA2.2 Distinguíronse os compoñentes das disolucións, os factores que afectan á solubilidade e a forma de expresar a súa concentración.

(MP1065_12) CA2.3 Especificouse o funcionamento dos equipamentos baseados na aplicación de correntes eléctricas.

(MP1065_22) CA2.3 Identificáronse as fases e as propiedades das suspensións e das suspensións coloidais.

(MP1065_12) CA2.4 Relacionáronse os efectos fisiolóxicos cos tipos de corrente e o seu xeito de actuar.

(MP1065_22) CA2.4 Caracterizáronse as emulsións en función da composición das súas fases.

(MP1065_12) CA2.5 Recoñeceuse o fundamento científico dos aparellos emisores de radiacións electromagnéticas.

(MP1065_22) CA2.5 Especificáronse as formas de presentación dos cosméticos.

(MP1065_12) CA2.6 Establecéronse os efectos, as indicacións e as contraindicacións dos aparellos capilares.

(MP1065_22) CA2.6 Recoñeceuse a importancia do tipo de envase na determinación da forma cosmética.

(MP1065_12) CA2.7 Estableceuse a finalidade dos cosméticos que se empregan en técnicas de electroestética.

(MP1065_22) CA2.7 Identificáronse as substancias, os materiais e as técnicas para a elaboración dunha fórmula cosmética.

(MP1065_12) CA2.8 Analizáronse criticamente as novidades do sector.

(MP1065_22) CA2.8 Especificáronse as partes dunha fórmula cosmética (composición cuantitativa, modus operandi e características dos seus
ingredientes).

(MP1065_22) CA2.9 Preparáronse fórmulas de cosméticos no laboratorio.

(MP1065_22) CA2.10 Aplicáronse protocolos de limpeza e hixiene do material e dos equipamentos necesarios para a fabricación e o envasamento de
mesturas e cosméticos sinxelos, en condicións de seguridade e saúde.

(MP1065_22) CA2.11 Identificáronse as medidas hixiénico-sanitarias do persoal profesional no laboratorio necesarias para realizar os procesos de
preparación de mesturas de compostos e cosméticos sinxelos, en condicións de seguridade e saúde.

(MP1065_22) CA2.12 Realizouse o envasamento de preparacións cosméticas.

(MP1065_22) CA2.13 Aplicáronse controis de calidade nos procesos de elaboración de fórmulas e preparacións cosméticas capilares.

(MP1065_22) CA2.14 Aplicáronse medidas para a xestión de residuos.
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(MP1065_12) CA3.1 Interpretáronse os expedientes técnicos de funcionamento dos equipamentos.

(MP1065_22) CA3.1 Identificáronse os cosméticos para a hixiene e o acondicionamento capilar.

(MP1065_12) CA3.2 Determináronse as normas de seguridade de cada aparello.

(MP1065_22) CA3.2 Estableceuse o xeito de actuar dun cosmético de hixiene e un acondicionador.

(MP1065_12) CA3.3 Estableceuse a secuencia de protocolos de aplicación dos equipamentos.

(MP1065_22) CA3.3 Caracterizáronse os cosméticos de mantemento e protección.

(MP1065_12) CA3.4 Seleccionáronse accesorios, utensilios e cosméticos en función das características de cada técnica.

(MP1065_22) CA3.4 Establecéronse os efectos dos cosméticos de tratamento sobre a fibra capilar.

(MP1065_22) CA3.5 Identificáronse os cosméticos adecuados ás aplicacións de traballos técnicos.

(MP1065_12) CA3.5 Axustáronse os parámetros e a dosimetría ao protocolo de aplicación de técnicas e equipamentos.

(MP1065_12) CA3.6 Xustificáronse as normas e as precaucións de utilización.

(MP1065_22) CA3.6 Describíronse os mecanismos de acción dos cosméticos utilizados en procesos e traballos técnicos de peiteado.

(MP1065_12) CA3.7 Establecéronse as condicións de hixiene e desinfección de equipamentos, accesorios e materiais.

(MP1065_22) CA3.7 Definiuse o xeito de actuar dos principios activos contidos nos cosméticos para alteracións do coiro cabeludo.

(MP1065_22) CA3.8 Estableceuse o mecanismo de acción dos produtos para pediculose.

(MP1065_12) CA3.8 Aplicáronse protocolos de utilización e eliminación de materiais dun só uso.

(MP1065_22) CA3.9 Estableceuse o protocolo de actuación ante un caso de pediculose.

(MP1065_12) CA3.9 Establecéronse pautas para o mantemento e o almacenamento de equipamentos e accesorios e materiais.

(MP1065_12) CA3.10 Determináronse as operacións de control do proceso.

(MP1065_22) CA3.10 Xustificouse a elección do cosmético en cada tipo de alteración.

(MP1065_12) CA3.11 Avaliouse o proceso e os resultados obtidos, e establecéronse medidas correctoras cando os resultados non sexan os previstos.

(MP1065_22) CA3.11 Especificáronse as pautas de manipulación, conservación, almacenamento e xestión de residuos dos produtos cosméticos.

(MP1065_12) CA3.12 Avaliáronse os riscos na aplicación de equipamentos de tratamentos capilares

(MP1065_12) CA3.13 Identificáronse as medidas de emerxencia que cumpra tomar nas situacións de risco.

(MP1065_22) CA4.1 Estableceuse a finalidade dos cosméticos innovadores que se empregan en técnicas de electroestética.

(MP1065_12) CA4.1 Estableceuse o concepto de masaxe capilar.

(MP1065_12) CA4.2 Identificáronse os efectos xerais da masaxe capilar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1065_22) CA4.2 Xustificouse o uso da nutricosmética como complemento ao tratamento.

(MP1065_12) CA4.3 Xustificouse a secuencia das manobras dunha masaxe de tratamento capilar.

(MP1065_22) CA4.3 Caracterizáronse os cosméticos que se vaian empregar en persoas usuarias con necesidades especiais.

(MP1065_22) CA4.4 Diferenciouse a cosmética natural da convencional.

(MP1065_12) CA4.4 Estableceuse o percorrido, os efectos e o xeito de realización de cada manobra.

(MP1065_22) CA4.5 Especificáronse os extractos vexetais e os aceites esenciais con efectos en alteracións capilares.

(MP1065_12) CA4.5 Determináronse os obxectivos da masaxe de hixiene capilar.

(MP1065_22) CA4.6 Estableceuse a relación dos principios activos de orixe mariña e os seus efectos.

(MP1065_12) CA4.6 Estableceuse o protocolo de realización da masaxe de hixiene.

(MP1065_22) CA4.7 Identificáronse os cosméticos termais con aplicación en alteracións capilares.

(MP1065_12) CA4.7 Especificáronse os efectos e as manobras da drenaxe linfática.

(MP1065_12) CA4.8 Estableceuse o protocolo de aplicación da DLM.

(MP1065_22) CA4.8 Relacionouse a composición química dos principios activos de nova xeración cos seus efectos e indicacións.

(MP1065_22) CA4.9 Valorouse a importancia de incorporar novos activos e excipientes nos procesos de peiteado.

(MP1065_12) CA4.9 Establecéronse as indicacións e as contraindicacións de cada tipo de masaxe.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1065_22) RA1 - Caracteriza os recursos cosméticos capilares, describindo os seus compoñentes.

(MP1065_12) RA1 - Identifica os recursos empregados nos procesos de peiteado, analizando a súa tipoloxía e a normativa que deben cumprir.

(MP1065_12) RA2 - Caracteriza os aparellos capilares, relacionando os efectos producidos coas súas indicacións.

(MP1065_22) RA2 - Prepara produtos cosméticos, organizando as operacións de elaboración.

(MP1065_22) RA3 - Selecciona cosméticos capilares, tendo en conta a relación entre a súa composición e as indicacións.

(MP1065_12) RA3 - Aplica os aparellos capilares, xustificando o protocolo de utilización.

(MP1065_22) RA4 - Identifica cosméticos especiais e innovadores, analizando os seus efectos e o xeito de actuar.

(MP1065_12) RA4 - Caracteriza os tipos de masaxe capilar, relacionando os efectos coas técnicas que cumpra realizar.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1065_12) CA1.2 Recoñecéronse os equipamentos técnicos empregados en peiteado.

(MP1065_22) CA1.5 Recoñecéronse os compoñentes externos do cosmético.

(MP1065_12) CA1.6 Comprobouse que os equipamentos e os accesorios cumpran os requisitos de seguridade exixidos pola normativa.

(MP1065_22) CA1.7 Identificáronse as características e as funcións das substancias máis utilizadas na elaboración dun cosmético.

(MP1065_22) CA1.9 Identificouse a composición xeral e a parte externa dun cosmético comercial.

(MP1065_22) CA2.1 Establecéronse as diferenzas entre sistemas dispersos homoxéneos e heteroxéneos.

(MP1065_12) CA2.1 Especificouse o funcionamento dos equipamentos de acción mecánica, térmica e química.

(MP1065_12) CA2.2 Identificáronse os tipos de correntes eléctricas utilizadas en peiteado.

(MP1065_22) CA2.2 Distinguíronse os compoñentes das disolucións, os factores que afectan á solubilidade e a forma de expresar a súa concentración.

(MP1065_22) CA2.4 Caracterizáronse as emulsións en función da composición das súas fases.

(MP1065_12) CA2.5 Recoñeceuse o fundamento científico dos aparellos emisores de radiacións electromagnéticas.

(MP1065_22) CA2.5 Especificáronse as formas de presentación dos cosméticos.

(MP1065_22) CA2.7 Identificáronse as substancias, os materiais e as técnicas para a elaboración dunha fórmula cosmética.

(MP1065_22) CA2.9 Preparáronse fórmulas de cosméticos no laboratorio.

(MP1065_22) CA2.12 Realizouse o envasamento de preparacións cosméticas.

(MP1065_22) CA3.1 Identificáronse os cosméticos para a hixiene e o acondicionamento capilar.

(MP1065_12) CA3.4 Seleccionáronse accesorios, utensilios e cosméticos en función das características de cada técnica.

(MP1065_22) CA3.5 Identificáronse os cosméticos adecuados ás aplicacións de traballos técnicos.

(MP1065_12) CA3.8 Aplicáronse protocolos de utilización e eliminación de materiais dun só uso.

(MP1065_22) CA3.10 Xustificouse a elección do cosmético en cada tipo de alteración.

(MP1065_12) CA4.3 Xustificouse a secuencia das manobras dunha masaxe de tratamento capilar.

(MP1065_12) CA4.4 Estableceuse o percorrido, os efectos e o xeito de realización de cada manobra.

(MP1065_22) CA4.4 Diferenciouse a cosmética natural da convencional.

(MP1065_22) CA4.5 Especificáronse os extractos vexetais e os aceites esenciais con efectos en alteracións capilares.

(MP1065_12) CA4.6 Estableceuse o protocolo de realización da masaxe de hixiene.

(MP1065_22) CA4.6 Estableceuse a relación dos principios activos de orixe mariña e os seus efectos.

(MP1065_12) CA4.7 Especificáronse os efectos e as manobras da drenaxe linfática.
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(MP1065_22) CA4.8 Relacionouse a composición química dos principios activos de nova xeración cos seus efectos e indicacións.

    Mínimos exixibles correspondentes a programación xeral de reximen ordinario.

      Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita tipo test / pregunta corta:

      -Cada respuesta  correcta puntuará 1 punto positivo

      -Cada  respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.

      - Preguntas no contestadas no puntúan.

     Será necesario obter un 5 sobre 10 neste primer examen para acceder a proba práctica.

   A proba práctica será cualificada en función dos coñecementos prácticos do alumno

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

4.a) Primeira parte da proba

 Os contidos teóricos serán cualificados mediante unha proba escrita tipo test / pregunta corta:

      -Cada respuesta  correcta puntuará 1 punto positivo

      -Cada  respuesta incorrecta restará 0,25 puntos.

      - Preguntas no contestadas no puntúan.

     Será necesario obter un 5 sobre 10 neste primer examen para acceder a proba práctica.

4.b) Segunda parte da proba

       A proba práctica consistirá na identificación da aparatoloxía empregada en diagnóstico e tratamentos estéticos así como coñocer o

fundamento ,indicacions e contraindicacions dos diferentes aparatos.

       -Non se precisarán instrumentos especiais

- 7 -



ANEXO III
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PROBA LIBRE

DE MÓDULOS PROFESIONAIS

Código ConcelloCentro Ano
académico

Centro educativo

Someso 2016/201715024513 Coruña (A)

1. Identificación da programación

Código
da familia

profesional
Familia profesional Código do

ciclo formativo Ciclo formativo Grao Réxime

Ciclo formativo

IMP Estilismo e dirección de peiteado Ciclos
formativos de
grao superior

CSIMP02Imaxe persoal Réxime de
proba libre

Código
MP/UF Nome Curso Sesións

anuais
Horas
anuais

Sesións
semanais

Módulo profesional e unidades formativas de menor duración (*)

MP1067 Procedementos e técnicas de peiteado 02016/2017 0293

MP1067_33 Procesos técnicos combinados (cambios de forma e de cor). 02016/2017 0100

MP1067_23 Cambios de cor 02016/2017 0100

MP1067_13 Cambios de forma temporal e permanente 02016/2017 093

(*) No caso de que o módulo profesional estea organizado en unidades formativas de menor duración

Profesorado asignado ao módulo MARÍA ENCARNACIÓN GODOY ARES

Profesorado responsable

Outro profesorado

Estado: Pendente de supervisión inspector
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2. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación
2.1. Primeira parte da proba
2.1.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

2.1.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1067_23) RA1 - Elabora protocolos técnicos de coloración capilar, establecendo a secuencia de actuación e identificando os recursos que se vaian
empregar.
(MP1067_13) RA1 - Elabora protocolos técnicos de cambio de forma permanente do cabelo, establecendo os procedementos de actuación e control do
proceso.

(MP1067_33) RA1 - Realiza os procesos técnicos de peiteado, coordinando as operacións de cambio de forma e cor do cabelo.

(MP1067_33) RA2 - Controla o resultado final, atendendo aos requisitos de calidade do proceso e aplicando técnicas de finalización.

(MP1067_13) RA2 - Elabora protocolos de técnicas de cambio de forma temporal do cabelo, establecendo a secuencia de actuación e identificando os
recursos que se vaian empregar.
(MP1067_23) RA2 - Aplica técnicas previas aos procedementos, relacionándoas cos procesos de peiteado e establecendo a secuencia das accións
necesarias.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1067_33) CA1.1 Realizouse o estudo da imaxe e identificáronse as demandas e as necesidades.

(MP1067_13) CA1.1 Estableceuse o protocolo de atención e recepción da clientela.

(MP1067_23) CA1.1 Relacionáronse tons naturais de cabelo coa teoría de cor.

(MP1067_33) CA1.2 Realizouse a proposta de cambio de forma e/ou cor personalizada.

(MP1067_13) CA1.2 Recoñecéronse as fases de protocolos de procesos técnicos de peiteado.

(MP1067_23) CA1.2 Identificouse a escala de tons naturais, os reflexos, os fondos descolorados, matices e outros con influencia nos cambios de cor.

(MP1067_33) CA1.3 Xustificouse o procedemento de aplicación dos procesos coordinados de cambio de forma e cor do cabelo.

(MP1067_13) CA1.3 Identificáronse as fontes documentais do protocolo.

(MP1067_23) CA1.3 Determinouse a necesidade de aplicar técnicas previas aos cambios de cor (mordentado e decapaxe).

(MP1067_33) CA1.4 Determinouse a secuencia do proceso coordinado de cambio de cor e cambio de forma temporal.

(MP1067_13) CA1.4 Determináronse os parámetros de cambio de forma permanente.

(MP1067_23) CA1.5 Tivéronse en conta os efectos dos colorantes na fibra capilar.

(MP1067_13) CA1.5 Establecéronse as indicacións e contraindicacións na realización do cambio de forma permanente.

(MP1067_23) CA1.6 Analizouse a influencia do oxidante e a súa concentración nos cambios de cor.

(MP1067_13) CA1.7 Recoñecéronse as partes do manual.

(MP1067_33) CA1.7 Estableceuse o procedemento de aplicación das operacións de cambio de forma permanente e cor do cabelo.

(MP1067_23) CA1.7 Deseñáronse protocolos de hixiene e desinfección aplicados aos cambios de cor.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1067_23) CA1.8 Marcáronse as pautas de uso dos utensilios e dos produtos cosméticos.

(MP1067_23) CA1.9 Determináronse as pautas para a recepción da clientela.

(MP1067_13) CA1.9 Describíronse as técnicas de colocación de moldes e de aplicación dos cosméticos.

(MP1067_23) CA1.11 Asociáronse as técnicas auxiliares á coloración.

(MP1067_13) CA1.11 Deseñáronse protocolos de hixiene e desinfección de equipamentos e utensilios aplicados aos cambios de forma permanente.

(MP1067_13) CA1.12 Realizouse o estudo da clientela analizando as súas demandas e necesidades.

(MP1067_23) CA1.13 Valoráronse as tendencias de cambio de cor.

(MP1067_23) CA1.14 Seleccionáronse os recursos para a fase de asesoramento.

(MP1067_23) CA1.15 Determináronse os factores que afectan o resultado dos cambios de coloración.

(MP1067_23) CA1.16 Elaborouse un protocolo de cambio de coloración capilar.

(MP1067_13) CA1.16 Establecéronse os factores que afectan o resultado da ondulación permanente.

(MP1067_13) CA2.1 Diferenciáronse as tendencias de técnicas de cambio de forma temporal.

(MP1067_33) CA2.1 Establecéronse os parámetros que definen a calidade nos procesos de coloración.

(MP1067_23) CA2.1 Valoráronse os datos obtidos da análise capilar.

(MP1067_33) CA2.2 Relacionáronse as técnicas de acabamento coas necesidades do cabelo.

(MP1067_13) CA2.2 Relacionáronse as indicacións e as contraindicacións dos cambios de forma temporais.

(MP1067_13) CA2.3 Deseñáronse protocolos de hixiene e desinfección aplicados aos cambios de forma temporal.

(MP1067_33) CA2.3 Relacionáronse as técnicas de finalización co proceso realizado.

(MP1067_33) CA2.4 Describíronse os factores que modifican a duración do peiteado.

(MP1067_13) CA2.4 Caracterizáronse os equipamentos, os aparellos e os utensilios para o cambio de forma temporal.

(MP1067_23) CA2.4 Seleccionáronse as técnicas previas segundo o proceso de peiteado que haxa que efectuar (cambios de forma temporal e
permanente, e cambios de cor).

(MP1067_33) CA2.5 Especificáronse os coidados dos cabelos descolorados.

(MP1067_33) CA2.6 Propuxéronse as medidas para o mantemento do rizo.

(MP1067_13) CA2.6 Diferenciáronse os procedementos de cambio de forma temporal.

(MP1067_23) CA2.6 Estableceuse a secuencia de actuación na aplicación das técnicas previas seleccionadas.

(MP1067_23) CA2.7 Diferenciáronse as particións do cabelo segundo a técnica posterior.

(MP1067_13) CA2.8 Especificáronse os recursos que se vaian empregar na técnica.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1067_13) CA2.9 Nomeáronse os factores que afectan o resultado da ondulación temporal.

2.2.2. Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos resultados de aprendizaxe por
parte do alumnado

2.2.1. Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan
2.2. Segunda parte da proba

Resultados de aprendizaxe do currículo

(MP1067_23) RA1 - Elabora protocolos técnicos de coloración capilar, establecendo a secuencia de actuación e identificando os recursos que se vaian
empregar.
(MP1067_13) RA1 - Elabora protocolos técnicos de cambio de forma permanente do cabelo, establecendo os procedementos de actuación e control do
proceso.

(MP1067_33) RA1 - Realiza os procesos técnicos de peiteado, coordinando as operacións de cambio de forma e cor do cabelo.

(MP1067_33) RA2 - Controla o resultado final, atendendo aos requisitos de calidade do proceso e aplicando técnicas de finalización.

(MP1067_13) RA2 - Elabora protocolos de técnicas de cambio de forma temporal do cabelo, establecendo a secuencia de actuación e identificando os
recursos que se vaian empregar.
(MP1067_23) RA2 - Aplica técnicas previas aos procedementos, relacionándoas cos procesos de peiteado e establecendo a secuencia das accións
necesarias.

Criterios de avaliación do currículo

(MP1067_13) CA1.1 Estableceuse o protocolo de atención e recepción da clientela.

(MP1067_23) CA1.1 Relacionáronse tons naturais de cabelo coa teoría de cor.

(MP1067_33) CA1.1 Realizouse o estudo da imaxe e identificáronse as demandas e as necesidades.

(MP1067_23) CA1.2 Identificouse a escala de tons naturais, os reflexos, os fondos descolorados, matices e outros con influencia nos cambios de cor.

(MP1067_13) CA1.2 Recoñecéronse as fases de protocolos de procesos técnicos de peiteado.

(MP1067_33) CA1.2 Realizouse a proposta de cambio de forma e/ou cor personalizada.

(MP1067_33) CA1.3 Xustificouse o procedemento de aplicación dos procesos coordinados de cambio de forma e cor do cabelo.

(MP1067_23) CA1.3 Determinouse a necesidade de aplicar técnicas previas aos cambios de cor (mordentado e decapaxe).

(MP1067_23) CA1.4 Caracterizáronse os tipos de coloración capilar (termporal, semipermanente e permanente).

(MP1067_33) CA1.4 Determinouse a secuencia do proceso coordinado de cambio de cor e cambio de forma temporal.

(MP1067_23) CA1.5 Tivéronse en conta os efectos dos colorantes na fibra capilar.

(MP1067_33) CA1.5 Seleccionáronse os materiais e os cosméticos.

(MP1067_13) CA1.5 Establecéronse as indicacións e contraindicacións na realización do cambio de forma permanente.

(MP1067_33) CA1.6 Seleccionáronse os equipamentos necesarios.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1067_13) CA1.6 Realizouse un manual técnico de protocolos.

(MP1067_33) CA1.7 Estableceuse o procedemento de aplicación das operacións de cambio de forma permanente e cor do cabelo.

(MP1067_13) CA1.7 Recoñecéronse as partes do manual.

(MP1067_13) CA1.8 Diferenciáronse os tipos de cambios de forma permanente: alisadura e rizadura.

(MP1067_33) CA1.8 Referíronse as medidas de protección e hixiene na aplicación destas técnicas.

(MP1067_33) CA1.9 Aplicáronse operacións de cambio de cor con diversas técnicas de cambios de forma.

(MP1067_23) CA1.10 Seguíronse os criterios para a elección dos cosméticos de cor.

(MP1067_13) CA1.10 Establecéronse as medidas de seguridade e hixiene nos procesos de cambios de forma permanente.

(MP1067_23) CA1.11 Asociáronse as técnicas auxiliares á coloración.

(MP1067_13) CA1.12 Realizouse o estudo da clientela analizando as súas demandas e necesidades.

(MP1067_23) CA1.12 Aplicáronse as precaucións de preparación e selección de medios e técnicas.

(MP1067_13) CA1.13 Rexistráronse os datos obtidos na ficha técnica.

(MP1067_23) CA1.13 Valoráronse as tendencias de cambio de cor.

(MP1067_13) CA1.14 Determináronse as fases de execución: preparación da clientela, selección de técnicas e cosméticos segundo o estado do cabelo
(natural, tinguido ou descolorado) e o procedemento.

(MP1067_23) CA1.14 Seleccionáronse os recursos para a fase de asesoramento.

(MP1067_13) CA1.15 Determináronse as fases de finalización e asesoramento.

(MP1067_23) CA1.16 Elaborouse un protocolo de cambio de coloración capilar.

(MP1067_13) CA1.16 Establecéronse os factores que afectan o resultado da ondulación permanente.

(MP1067_23) CA1.17 Elaborouse a ficha persoal e técnica para o cambio de coloración capilar.

(MP1067_13) CA1.17 Realizáronse simulacións de cambios de forma permanente do cabelo seguindo o protocolo

(MP1067_23) CA1.18 Executouse o procedemento de cambio de cor do cabelo en diferentes casos prácticos reais.

(MP1067_13) CA1.18 Executouse o proceso de cambio de forma permanente en casos prácticos reais.

(MP1067_23) CA1.19 Finalizouse o procedemento aplicando técnicas de acabamento.

(MP1067_13) CA1.19 Finalizouse o procedemento aplicando técnicas de acabamento.

(MP1067_13) CA1.20 Avaliouse o proceso de cambio de forma permanente e os resultados obtidos, e establecéronse medidas correctoras de non ser os
previstos.

(MP1067_23) CA1.20 Avaliouse o proceso de cambio de cor e os resultados obtidos, e establecéronse medidas correctoras de non ser os previstos.

(MP1067_23) CA1.21 Establecéronse pautas para o control de residuos no proceso de cambios de cor.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1067_13) CA1.21 Aplicáronse procedementos de hixiene, desinfección e/ou esterilización de utensilios e equipamentos.

(MP1067_13) CA1.22 Realizáronse a xestión para o control de residuos no proceso de cambio permanente, consonte a normativa.

(MP1067_23) CA2.1 Valoráronse os datos obtidos da análise capilar.

(MP1067_33) CA2.1 Establecéronse os parámetros que definen a calidade nos procesos de coloración.

(MP1067_13) CA2.1 Diferenciáronse as tendencias de técnicas de cambio de forma temporal.

(MP1067_33) CA2.2 Relacionáronse as técnicas de acabamento coas necesidades do cabelo.

(MP1067_13) CA2.2 Relacionáronse as indicacións e as contraindicacións dos cambios de forma temporais.

(MP1067_23) CA2.2 Realizouse a proba de sensibilidade cutánea.

(MP1067_33) CA2.3 Relacionáronse as técnicas de finalización co proceso realizado.

(MP1067_23) CA2.3 Establecéronse os protocolos de hixiene capilar e acondicionamento previos aos cambios de forma e de cor.

(MP1067_33) CA2.4 Describíronse os factores que modifican a duración do peiteado.

(MP1067_23) CA2.4 Seleccionáronse as técnicas previas segundo o proceso de peiteado que haxa que efectuar (cambios de forma temporal e
permanente, e cambios de cor).

(MP1067_13) CA2.4 Caracterizáronse os equipamentos, os aparellos e os utensilios para o cambio de forma temporal.

(MP1067_13) CA2.5 Adaptouse a temperatura e a dirección da mecha no secado.

(MP1067_33) CA2.5 Especificáronse os coidados dos cabelos descolorados.

(MP1067_23) CA2.5 Seleccionáronse os cosméticos para os procesos técnicos de peiteado.

(MP1067_13) CA2.6 Diferenciáronse os procedementos de cambio de forma temporal.

(MP1067_23) CA2.6 Estableceuse a secuencia de actuación na aplicación das técnicas previas seleccionadas.

(MP1067_33) CA2.6 Propuxéronse as medidas para o mantemento do rizo.

(MP1067_13) CA2.7 Realizouse unha secuencia do proceso de cambio de forma temporal.

(MP1067_33) CA2.7 Relacionouse o tipo de acabamento co cosmético e o seu efecto visual.

(MP1067_23) CA2.7 Diferenciáronse as particións do cabelo segundo a técnica posterior.

(MP1067_23) CA2.8 Preparáronse as mesturas de cosméticos.

(MP1067_13) CA2.8 Especificáronse os recursos que se vaian empregar na técnica.

(MP1067_23) CA2.9 Establecéronse as medidas de seguridade e hixiene na aplicación de técnicas previas.

(MP1067_13) CA2.10 Executouse un protocolo de cambio de forma temporal do cabelo.

(MP1067_13) CA2.11 Finalizouse o procedemento aplicando técnicas de acabamento.
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Criterios de avaliación do currículo

(MP1067_13) CA2.12 Avaliouse o proceso de cambio de forma permanente e os resultados obtidos, e establecéronse medidas correctoras de non ser os
previstos.

(MP1067_13) CA2.13 Realizouse a xestión para o control de residuos no proceso de cambio permanente, consonte a normativa.

Unidade didáctica nº3:

Contidos:

  Protocolo: definición e fases para a súa elaboración.

  Fase de planificación: fontes documentais. Fundamento científico dos cambios de forma permanentes. Fundamento técnico: descrición e

características dos medios e dos equipamentos, descrición e procedemento de execución das técnicas de aplicación do redutor

  Técnicas de hixiene, desinfección e esterilización.

  Fase de recepción da clientela. Técnicas de atención á clientela.

  Fase de execución: Fase de análise de demandas e necesidades: estudo da clientela; ficha técnica. Fase de preparación e selección de técnicas

e cosméticos: vantaxes e inconvenientes. Fase ou núcleo do procedemento. Fase de finalización. Fase de asesora

  Fase de avaliación e control. Factores mecánicos, químicos e térmicos que afectan o resultado na ondulación permanente.

Unidade didáctica nº2:

Contidos:

 Protocolo: definición e fases para a súa elaboración.

  Fase de planificación. Fontes documentais.

  Fundamento científico dos cambios de coloración temporal, semipermanente e permanente. Teoría: fundamentos e leis. Escala de tons e

reflexos. Estudo do cabelo; influencia dos colorantes e os oxidantes na fibra capilar.

  Fundamento técnico: Descrición e características dos medios e dos equipamentos. Descrición, tipos e procedemento de execución das técnicas

de cambio de cor temporal e semipermanente; técnica de cambio de cor permanente total e parcial; técnica de descol

  Fase de recepción da clientela. Técnicas de atención á clientela.

  Fase de execución: Fase de análise de demandas e necesidades. Estudo da clientela: ficha técnica. Fase de preparación e selección. Fase de

finalización. Fase de asesoramento.

  Fase de avaliación e control. Parámetros que definen a calidade nos procesos de coloración.

  Sistemas de elaboración do manual técnico dos protocolos de cambios de coloración capilar.

  Interpretación das características e condicións do cabelo.

  Test epicutáneo. Procedemento para a realización da proba de sensibilidade.

  Hixiene capilar e acondicionamento: Técnicas de lavado: fundamentos, fases e pautas. Masaxe capilar: técnica. Acondicionamento de cabelo.

Factores que determinan a selección de cosméticos, utensilios e equipamentos.

  Técnicas previas ao proceso de cambio de forma temporal: pautas de manipulación.

  Técnicas previas ao proceso de cambio de forma permanente: particións e separacións do cabelo en función da técnica. Preparación do redutor e

do neutralizante.

  Preparación do proceso de cambio de cor: criterios de selección. Selección da aparellos en función da técnica que se vaia aplicar: infravermellos,

emisores de vapor e calor. Oxidante. Dilución do oxidante e outros compoñentes químicos da mestura.

  Técnicas de prepigmentación, mordentado e decapaxe: Bases científicas. Preparación da prepigmentación, do mordente e da decapaxe.

Manual técnico de protocolos de procesos de peiteado.

  Sistemas de arquivo de manuais técnicos dos protocolos de procesos de peiteado.

  Xestión de residuos.

  Protocolo: definición e fases para a súa elaboración.

3. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación
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  Fase de planificación. Fontes documentais. Fundamento científico dos cambios de forma temporais. Fundamento técnico: descrición e

características dos medios e dos equipamentos. Descrición, tipos e procedemento de execución das técnicas de cambio de forma

  Técnicas de hixiene, desinfección e esterilización.

  Fase de recepción da clientela. Técnicas de atención á clientela.

  Fase de execución: Fase de análise de demandas e necesidades: estudo da clientela; ficha técnica. Fase de preparación e selección de técnicas

e cosméticos: vantaxes e inconvenientes. Fase ou núcleo do procedemento. Fase de finalización. Fase de asesora

  Fase de avaliación e control. Factores mecánicos, químicos e térmicos que afectan o resultado na ondulación temporal. Análise das desviacións

producidas no proceso. Factores que modifican a duración do cambio de forma temporal.

  Sistemas de elaboración do manual técnico dos protocolos de cambios de forma temporal.

  Xestión de residuos.

Unidade didáctica nº1.

Contidos:

Estudo da imaxe. Análise de demandas e necesidades. Proposta de cambios de imaxe.

  Procesos e asociación de técnicas.

  Técnicas coordinadas: criterios de coordinación. Técnicas de cambios de cor coordinadas con cambio de forma do cabelo: Combinacións:

cambios de cor parcial e cambios de forma permanente; cambios de cor total temporal e cambios de forma permanente, etc. Pr

  Aplicación procedemental de protocolos normalizados de procesos técnicos coordinados. Procedemento e secuencia. Técnicas de aplicación.

  Medidas protección da persoa usuaria e do persoal profesional: previas e posteriores á aplicación de coloración capilar ou de descoloración total

ou parcial, e ao cambio de forma permanente e temporal.

  Medidas para previr reaccións adversas.

  Control de resultados. Calidade no servizo. Calidade no proceso. Factores que potencian a calidade. Grao de satisfacción da clientela.

  Técnicas de acabamento e mantemento do cabelo: relación entre estas técnicas e os procesos técnicos de cambio de cor e forma. Mantemento

da cor e a descoloración. Mantemento do rizo estrutural de cabelo permanente ou temporal. Mantemento da alisadura permanente.

  Asesoramento profesional de mantemento.

Criterios de cualificación:

Realización de tres exames: un exame teórico, de unha hora de duración, que será necesario aprobar con un mínimo de cinco para poder acceder

os catro exames prácticos, que a vez terán a duración de seis horas.

De cada exame práctico obterase unha nota e das medias acadadas, farase unha media que a vez, fará media final co exame teórico.

4. Caracteríticas da proba e instrumentos para o seu desenvolvemento

Será un exame teórico de entre vinte e trinta preguntas, que poden incluír temas para desenrolar. Terá a duración de dúas horas. Incluiráse o

emprego de fontes documentais (pentdrives, ilustracións, fotografías, revistas, libros) para a exposición e explicación de imaxes.

4.a) Primeira parte da proba

4.b) Segunda parte da proba

Consistirá en catro exames prácticos:

O primeiro será de un procedemento de cambio de forma permanente ondulada/rizada, cos seus peiteados e acabados correspondentes. Ondas e

rizos.
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O segundo será de un procedemento de cambio de forma progresiva lisa co seu peiteado e acabado correspondente.

O terceiro será un procedimento de cambio de cor total coa aplicación de cambios de forma temporal con diversas técnicas e os seus acabados.

Estas técnicas non poderán ser repetidas no cuarto exame, onde os cambios de forma temporais e acabados serán diferentes.

O cuarto será un procedimento de cambio de cor parcial coa aplicación de cambio de forma temporal con diversas técnicas e os seus acabados.

Para esta fase do exame será necesario a aportación de tres modelos que se axusten as características de cada unha das probas. E a aportación

por parte do examinado de equipos e útiles.
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