
FP BÁSICA

Peiteado e
Estética

Requisitos para acceder a FP básica

•

•

Requisitos para acceder á FP Básica
•  Ser proposto/a polo equipo docente. 
•  Consentimento do pai, da nai ou dos/das
 titores/as legais.
•  Facer 15 ou 16 anos no ano de inicio do ciclo
 formativo.
•  Ter cursado o terceiro curso de educación
 secundaria obrigatoria ou, excepcionalmente,
 ter cursado o segundo curso.

  A proposta do equipo docente, tamén poderá 
solicitar a admisión na FP Básica o alumnado
de 17 anos feitos no ano de inicio do ciclo
formativo, escolarizado na educación secundaria
obrigatoria.
  De quedar prazas vacantes, completaranse os
grupos con persoas que cumpran os seguintes
requisitos:
•  Que fagan 18, 19 ou 20 anos no ano de inicio
 do ciclo formativo. 
•  Que non estean en posesión dun título de
 formación profesional ou calquera outro título
 que acredite a finalización de estudos
 secundarios completos.

Avda. Montecelo, 16
36161 Pontevedra
Telf.: 986 850 261  
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HORAS

Ciencias aplicadas I

Comunicación e sociedade I

Preparación do contorno profesional

Lavado e cambios de forma do cabelo

Cambio de cor do cabelo

175 h.

206 h.

87 h.

175 h.

150 h.
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HORAS

Ciencias aplicadas II

Atención á clientela

Maquillaxe

162 h.

58 h.

218 h.

Comunicación e sociedade II 135 h.

135 h.Coidados estéticos básicos de uñas

Formación en centros de traballo 320 h.

Depilación mecánica e descoloración
da peluxe superflua 117 h.

Que ocupacións se desempeñan?
• 
• 
 •
•

Auxiliar de peiteado.
Axudante/a de manicura e pedicura.
 Axudante/a de maquillaxe.
 Auxiliar de depilación.

Certificacións de competencias laborais 
Servizos auxiliares de peiteado.

Servizos auxiliares de estética.

Superando un ciclo de FP básica obtense o título
profesional básico correspondente que  ten tanto
valor académico como profesional: 
•  Permite o acceso aos ciclos formativos de grao
 medio (o perfil de cada título indica os ciclos de
 grao medio con preferencia de acceso).
•  Ten os mesmos efectos laborais que o título da
 ESO e capacita para levar a cabo funcións de
 nivel básico de prevención de riscos laborais.

Título obtido 


